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Abstract 

I dagsläget finns det forskning om socialsekreterares handlingsutrymme. Men det saknas 
forskning som besvarar frågan hur socialsekreterare upplever sitt handlingsutrymme givet de 
organisatoriska utmaningar som tidigare forskning belyser. I relation till detta saknas forskning 
som mer specifikt analyserar vilka organisatoriska faktorer och sammanhang som påverkar 
handlingsutrymmet att agera som policy makers. Den här studien bidrar till att fylla detta 
forskningsglapp genom att genomföra kvalitativa intervjuer med socialsekreterare. För att 
vidare tolka det empiriska materialet med hjälp av ett teoretiskt ramverk byggt på Michael 
Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater som policy makers och Roine Johanssons vidareutveckling 
av Lipskys teoretiska ramverk. Syftet med denna studie har varit att undersöka 
socialsekreterares upplevelse av vad som påverkar deras handlingsutrymme att utreda och 
bedöma risk och behov för barn och unga som riskerar att begå eller återfalla i brott. Detta 
upplevda handlingsutrymme har vidare tolkats och förståtts med hjälp av Johanssons tre 
teoretiska begrepp grad av regelbundenhet, specialiseringsgrad och avstånd. Begreppen top-
down och bottom-up perspektiv används för att förstå hur gräsrotsbyråkratens, 
handlingsutrymme skapas i mötet mellan organisationens bestämmelser, riktlinjer och praxis 
(top-down) och deras egen möjlighet att tolka och tillämpa dessa riktlinjer och praxis (bottom-
up). För att besvara syftet har sex kvalitativa intervjuer med socialsekreterare från den sociala 
barn- och ungdomsvården genomförts. Studiens resultat visar att det som påverkar 
socialsekreterarnas upplevda handlingsutrymme är förankrat i vilken grad de ges möjlighet att 
anta rollen som policy makers eller inte. Vår studie har uppmärksammat gräsrotsbyråkraten, i 
det här fallet socialsekreteraren, som möter klienten och som samlar in underlaget för en risk- 
och behovsbedömning. Deras upplevelser är betydelsefulla för att se över det organisatoriska 
sammanhanget inom socialförvaltningar. Detta för att möjliggöra risk- och 
behovsbedömningarna som i enlighet med socialnämndens uppdrag verkar för att barn och unga 
växer upp under goda och trygga levnadsförhållanden. 
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handlingsutrymme  
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1. Inledning 
Enligt en skolundersökning gjord av Brottsförebyggande rådet (2019, s. 8) uppgav ungefär 
hälften (52%) av det totala antalet medverkande niondeklassare (5 826 elever) delaktighet i 
någon form av brott. Kommunpolis Martin Lazár uttalar sig i en artikel i Svenska Dagbladet 
och säger att ”utvecklingen går åt fel håll” då fler unga hamnar i kriminalitet och hänvisar till 
statistik från polismyndigheten (Kudo, 2019, augusti). Sett utifrån dessa siffror och uttalande 
har socialförvaltningar runt om i Sverige en utmaning i att fullfölja sitt ansvar för denna 
målgrupp. I enlighet med socialtjänstlagens, SoL 5 kap. 1§ (2001:453) ansvarar den kommunala 
socialnämnden för att barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden. Enligt 
Socialstyrelsens handbok (2020, s. 83) för barn och unga som begår brott ska socialtjänsten 
inleda en utredning när de får kännedom om att ett barn eller ungdom är misstänkt för brott, 
detta enligt SoL 11 kap. 1§ (2001:453). Fokus i bedömningen är då på risk för återfall i brott 
och annan ogynnsam utveckling. Socialstyrelsen (2020, s. 9) har även utvecklat ett 
kunskapsstöd i att bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott med syftet att 
socialtjänsten i ett tidigt stadium ska motverka utveckling av kriminalitet. Enligt 
Socialstyrelsens (2018, s. 3) grundbok i BBIC är det socialnämndens uppgift att så långt det är 
möjligt “identifiera de som riskerar att utvecklas ogynnsamt och ge dem det stöd och skydd 
som de behöver”. 
 
Statens institutionsstyrelse (2011, s. 4) har gjort en uppföljning av ungdomar ett år efter avslutad 
behandling. Uppföljningen visar på följande resultat, “Sex av tio ungdomar (hälften av 
flickorna och två tredjedelar av pojkarna) begår fortfarande brott ett år efter att de lämnat “SiS”. 
Detta betyder att utöver de barn och unga som riskerar utveckla ett kriminellt beteende finns 
även en stor grupp som riskerar återaktualiseras då de riskerar att återfalla i brott efter avslutad 
behandling. Forskarna Ginner Hau och Smedler (2011, s. 95) belyser även att barn och ungas 
återfall i brott efter avslutat rehabiliteringsprogram är hög. För att minska återfall i brott 
förklaras behovet av “kvalificerade riskbedömningar”. Forskarna menar att möjligheten att göra 
“kvalificerade riskbedömningar” påverkas av socialförvaltningars organisatoriska utmaningar. 
Utmaningarna beskrivs bestå av bristande kompetens, ekonomiska begränsningar och en 
avsaknad av nationella riktlinjer vad gäller denna målgrupp. Ginner Hau och Smedler menar 
fortsättningsvis att dessa utmaningar är anledningen till varför dessa risk- och 
behovsbedömningar inte kan anses vara kvalificerade. Dessa organisatoriska utmaningar menar 
författarna bidrar till att barn och ungdomars individuella skillnader inte ges utrymme att 
identifieras i utredningar. I relation till detta belyser även tidigare forskning hur 
socialsekreterares handlingsutrymme visat sig påverkas av organisatoriska krav som kan 
medföra en avprofessionalisering. Detta framkommer i Ponnert och Svensson (2016, s. 586) 
som i en studie menar att dessa organisatoriska krav bland annat innefattar ökad användning av 
standardiserade bedömningsmetoder i handläggningen. Skillmark och Oscarsson (2020, s. 265) 
förklarar att organisatoriska krav bland annat komma från politiska riktlinjer. Tidigare 
forskning visar att det i dagsläget finns forskning om socialsekreterares handlingsutrymme, 
men att det saknas studier som specifikt försöker besvara frågan hur socialsekreterare upplever 
sitt handlingsutrymme i förhållande till organisatoriska utmaningar som belyses i tidigare 
forskning. 
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1.1 Problemformulering 
I enlighet med Lipskys (2010, s. 13) teori om gräsrotsbyråkrater har gräsrotsbyråkraten, i detta 
fall socialsekreterarna, ett visst handlingsutrymme i hur arbetsuppgifter ska utföras som beror 
på deras utrymme att tolka bestämmelser och riktlinjer. Fokus i denna studie är således de 
enskilda socialsekreterarna i kommunerna som inom sitt givna handlingsutrymme bedömer 
riskerna och behovet i bedömningar som i sin tur kan resulterar i en insats i syfte att antingen 
motverka utveckling av och/eller motverka återfallande i ett brottsligt beteende. Utöver 
utmaningar att tillgodose det individuella behovet belyser tidigare forskning även en bristande 
kunskap om hur en ökad specialisering påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme (Grell, 
Blom & Ahmadi, 2021, s. 3). Det framkommer även att socialsekreterare är rädda för att ta fel 
beslut i risk- och behovsbedömningarna (Tärnfalk & Alm, 2021, s. 21–22). Samt upplevelsen 
av ett dess handlingsutrymme begränsas av överordnade institutioner (Skillmark och 
Oscarsson, 2020, s. 265). Med hjälp av Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater som policy 
makers och Johanssons (2007) vidareutveckling av denna teori, riktas fokus på det 
organisatoriska sammanhanget inom de socialförvaltningar där socialsekreterare som utreder 
målgruppen arbetar. Genom att använda detta teoretiska ramverk kan vår studie bidra till att ett 
fylla ett forskningsglapp genom att analysera organisatoriska faktorer och sammanhang som 
påverkar handlingsutrymmet att agera som policy makers. Samtidigt kan studien bidra till att 
besvara frågor gällande den bristande kunskap och de utmaningar som belyses i tidigare 
forskning. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att genom en intervjustudie undersöka socialsekreterares upplevelse 
av vad som påverkar deras handlingsutrymme att utreda och bedöma risk och behov för barn 
och unga som riskerar att begå eller återfalla i brott.  

o Hur beskriver socialsekreterarna sitt handlingsutrymme att bedöma risk och behov för barn 
och unga som begår brott? 

-    Hur kan deras upplevda handlingsutrymme tolkas med hjälp av ett top-down och bottom 
up perspektiv samt Johanssons tre begrepp regelbundenhet, specialiseringsgrad och 
avstånd? 

 
Socialsekreterarnas upplevda handlingsutrymme kommer att beskrivas och tolkas med hjälp av 
Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater som policy makers och Johanssons (2007) tre 
teoretiska begrepp regelbundenhet, specialiseringsgrad och avstånd. 

 
1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till utredningar som bedrivs enligt SoL 11 kap. 1§ (2001:435) och 
kommer för inte att inkludera yttranden som skrivs enligt 11 § i Lagen om unga lagöverträdare, 
LUL (1964:167). Socialnämnder har ett ansvar att lämna yttranden till åklagare eller polis om 
det finns misstanke om att ett barn eller ungdom begått brott innan individen fyllt 18 år, och i 
vissa fall 21 år (Socialstyrelsen, 2020, s. 100). Utredningar enligt SoL 11 kap. 1§ (2001: 435) 
används som underlag för yttranden som skrivs enligt 11§ LUL (1964:167). Eftersom denna 
studie undersöker socialsekreterares handlingsutrymme att utreda och bedöma risk och behov 
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inom ramen för utredningar enligt SoL 11 kap. 1§ (2001:435), har studien valt bort att studera 
yttranden enligt 11§ LUL (1964:167). 
 
1.4 Begreppsförklaringar 
Målgruppen - är barn eller ungdomar som riskerar att begå eller återfalla i brott. Denna 
definition är hämtad från Socialstyrelsens (2020, s.3) kunskapsstöd för att bedöma risk och 
behov för barn och unga som begår brott. Stödet belyser socialnämndens ansvar att motverka 
ett brottsligt beteende därav benämningen ”riskerar att begå brott”. Stödet belyser även 
socialnämndens ansvar att motverka återfallande i brott därav benämningen ”riskerar att 
återfalla i brott”. 
 
Socialsekreterare - är en yrkestitel som många gånger räknas tillhöra yrkeskategorin 
socialarbetare. I vår tidigare forskning används båda beteckningarna, socialarbetare och 
socialsekreterare för att ge en bild av vilka som arbetar inom socialt arbete och dess praktik. Då 
studiens syfte riktar sig till socialsekreterare och deras upplevelser har vi valt att fortsättningsvis 
endast använda oss av detta begrepp. I denna studie är socialsekreterare personer som arbetar 
som utredare av barn och unga på socialförvaltningens myndighetsenhet för barn och 
ungdomar. 
 
Standardiserade/Strukturerade bedömningsmetoder - Är två begrepp som används i tidigare 
forskning. Begreppen används parallellt med varandra och beskrivs ha samma betydelse. 
Fortsättningsvis har vi valt att använda oss av begreppet standardiserade bedömningsmetoder. 
Enligt Socialstyrelsen (2012, s. 5) innebär användandet av standardiserade eller strukturerade 
bedömningsmetoder att bedöma en situation, funktion eller behov med hjälp av 
evidensbaserade bedömningsinstrument. Bedömningsmetoder kan ha formen av exempelvis 
checklistor, frågeformulär eller index med tillhörande instruktionsmanual. För målgruppen barn 
och unga som riskerar att begå eller återfalla i brott kan exempelvis bedömningsmetoden 
”Structed Assesment of Violence Risk in Youth” (SAVRY) användas (SBU, 2019, s. 102). 

2. Bakgrund - Att utreda barn och unga som begår brott 
I inledningen beskrivs socialnämndens ansvar för barn och unga som begår brott, nedan 
beskrivs hur ett ärende aktualiseras och hur handläggningsprocessen ser ut i allmänna drag. 
 
2.1 Utredningsutförandet av barn och unga i stora drag 
I en video från Kunskapsguiden (2021) beskrivs socialtjänstens utredningsförfarande i stora 
drag. Enligt SoL 11 kap. 1§ (2001:453) inleds utredningar antingen efter en ansökan, anmälan 
eller att socialnämnden får information på annat sätt. Om ett barn i femtonårsåldern eller en 
vårdnadshavare själv ansöker om bistånd ska socialtjänstens barn- och familjeenhet öppna en 
utredning. Om någon gjort en anmälan som rör ett barn behöver socialnämnden genast göra 
bedömningen om barnet är i behov av omedelbart skydd. Om det inte finns belägg för att barnet 
eller ungdomen är i behov av omedelbart skydd så har socialtjänsten 14 dagar på sig att besluta 
om det ska inledas en utredning eller inte enligt SoL 11 kap. 1a§ (2001:453). Detta brukar 
benämnas som en förhandsbedömning. Detsamma gäller om socialnämnden fått information på 
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annat sätt. Om socialnämnden gör bedömningen att barnet eller ungdomen skulle behöva 
omedelbart skydd inleds en utredning direkt parallellt med nödvändiga insatser. I videon 
framgår det att en stor del av socialsekreterarens arbetsuppgift är att under utredningens gång 
kommunicera med barnet, ungdomen och vårdnadshavare. Det kan handla om att lyssna, 
samtala och motivera vad gäller klienten eller klienternas delaktighet och de eventuella insatser 
som kan erbjudas (Kunskapsguiden, 2021). Under utredningstiden samlar socialsekreteraren på 
sig underlag om barnet eller ungdomen och dennes omgivning. Underlaget ska senare noggrant 
undersökas för att se barnets eller ungdomens behov. Utifrån den information 
socialsekreteraren insamlat kan där finnas särskild information som kan vara av relevans för ett 
kommande beslut. Denna information sammanställs senare i ett beslutsunderlag. Vid det här 
laget är det återigen av vikt att kommunicera med barnet, ungdomen och vårdnadshavare för 
att återigen låta dem vara delaktiga innan ett beslut fattas. När beslutet är fattat kan det mynna 
ut i öppna insatser, placering eller avslutat ärende. I vissa fall där barnet, ungdomen eller 
vårdnadshavare inte godtar öppna insatser kan tvångsinsatser aktualiseras enligt lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU (1990:52). 
 
2.2 BBIC - Barns behov i centrum 
I Socialstyrelsens (2018, s. 8) grundbok för BBIC (Barns behov i centrum) förklaras att detta 
är ett arbetssätt som används för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. I grundboken förklaras 
att BBIC är baserat på forskning om barns utveckling och syftar till att stärka barns delaktighet. 
Det förklaras även syfta till att förbättra samarbetet med barnet eller ungdomen och dennes 
nätverk, skapa struktur och systematik i arbetet så att handläggning och insatser lättare kan 
följas upp samt att öka kvalitet och rättssäkerhet i handläggningen. Vidare pekar 
Socialstyrelsens (2018, s. 12) grundbok på att BBIC:s grundprinciper bygger på en värdegrund 
som är i linje med aktuell forskning, lagstiftning och praxis. I arbetet med BBIC används ofta 
BBIC-triangeln (2018, s. 24). Tanken med denna modell är att utreda, fånga upp och följa upp 
de behov barn kan tänkas ha. Triangeln består av tre sidor där varje sida beskriver olika delar i 
barnets liv; Barnets utveckling, Föräldraförmåga och Familj och miljö. Enligt BBIC:s 
metodstöd delas varje enskilt område in i delområden som fokuserar på det som enligt forskning 
är av betydelse för att identifiera risk- och skyddsfaktorer (Socialstyrelsen, 2018, s. 12). Om 
socialsekreteraren identifierar risk- eller skyddsfaktorer under något av delområdena är det 
viktigt att undersöka i vilka situationer, hur ofta, hur omfattande de är och vad konsekvensen 
blir av dessa (Socialstyrelsen, 2018, s. 14). 
 
2.3 Risk och behovsbedömningar för barn och unga som begår brott 
Socialnämnden har ett ansvar enligt SoL 5 kap 1§ punkt 3 (2001:453) att förhindra att barn far 
illa. Enligt Socialstyrelsens (2014, s. 32) mening innefattar begreppet “barn som far illa” alla 
former av övergrepp, försummelse eller utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada 
för ett barns hälsa eller utveckling. Inom detta begrepp “barn som far illa” ingår även de barn 
som far illa på grund av eget självdestruktivt beteende som kan bestå av missbruk eller 
kriminalitet. Enligt Socialstyrelsens kunskapsstöd (2020, s. 19) vad gäller att bedöma risk och 
behov för barn och unga som begår brott är det av särskild vikt att sätta in tidiga insatser för de 
barn och unga som riskerar att hamna i kriminalitet. Detsamma gäller de insatser som syftar till 
att minska barns och ungdomars återfall i brott. Som socialsekreterare är det väsentligt att kunna 
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identifiera risk- och skyddsfaktorer, särskilt då de återfinns på individnivå, familjenivå och 
samhällsnivå (Kunskapsstöd, 2020, s. 27). I arbetet med denna målgrupp är det även essentiellt 
att förstå att självdestruktiva beteenden bland barn och unga kan se olika ut. Den befintliga 
forskningen tyder på att det är mer troligt att det finns flera olika orsaker och att dessa är 
sammansatta av flera risk- och skyddsfaktorer, snarare än en riskfaktor (Kunskapsstöd, 2020, 
s. 26). Något att ha i åtanke är även att vissa riskfaktorer inte får betydelse förrän de kombinerats 
med en annan typ av riskfaktor (Kunskapsstöd, 2020, s. 29). I risk - och behovsbedömningar 
utreder socialsekreteraren olika typer av risk- och skyddsfaktorer. De kan delas in på följande 
sätt: direkta och indirekta, föränderliga och oföränderliga samt initierande och upprätthållande 
riskfaktorer. Dessa kan relateras direkt eller indirekt till vad som påverkar barnets eller 
ungdomens beteende. Vidare vad som är potentiellt möjligt att förändra och inte samt vad som 
initierat eller upprätthållit barnets eller ungdomens beteende (Kunskapsstöd, 2020, s. 30). 
 
2.4 Socialförvaltningens organisering och specialisering 
I Socialstyrelsens kunskapssammanställning (2018, s. 7) förklaras vikten av socialtjänstens 
organisering för kvalitén i verksamheten. Kunskapssammanställningen redovisar befintlig 
forskning som pekar på behovet av att se variationen i klienters behov. Fortsättningsvis belyses 
heterogeniteten mellan olika klientproblem, bestående av olika svårighetsgrad och komplexitet, 
som i sin tur behöver matchas med olika organisationsformer. Samtidigt lyfts aspekten att 
organisationsstrukturen påverkar socialsekreterares handlingsutrymme, både vad gäller 
förhållandet till organisationens styrning, ledning och kontakten med klienter (Socialstyrelsen, 
2018, s. 24). Fortsättningsvis förklaras att Sveriges kommuner själva får välja hur 
socialförvaltningen ska organiseras vilket resulterar i att kvalitén bland verksamheterna kan 
variera, likasom verksamheternas grad och typ av specialisering (Socialstyrelsen, 2018, s. 7). I 
kunskapsstödet (Socialstyrelsen, 2018, s. 22) nämns fem olika specialiseringsformer: om det 
finns uppdelning av arbetsuppgifter, geografiska områden eller en viss typ av personbundenhet. 
Vidare kan en socialförvaltnings specialisering vara centrerad kring klientproblem eller 
organisatoriska funktioner. En organisatorisk specialisering kan även beskrivas som 
multispecialiserad, vilket innebär att kommuner kan sammanställa flera specialiseringsformer 
till en. Idag är den vanligaste formen av specialisering den problembaserade. En 
problembaserad specialisering innebär att socialtjänsten kan vara uppdelad i enheter efter olika 
typer av social problematik hos klienter, vilket exempelvis skulle kunna gälla missbruk, 
bristande ekonomi eller barn som far illa. 

3.Tidigare forskning 
I kommande avsnitt presenteras vår sökprocess på forskningsfältet för att presentera en 
forskningsöversikt som speglar studiens syfte och problemformulering. Forskningsöversikten 
och den tidigare forskningen spänner sig över flera fält såsom det sociala arbetets praktik, 
psykologi och juridik. Den tidigare forskningen har tematiserats och de funna temana innefattar 
återfall i brott och individanpassade riskbedömningar, barnets bästa och unga lagöverträdare, 
socialsekreterares risk- och behovsbedömningar samt handlingsutrymme och organisatoriska 
förutsättningar. Avslutningsvis för vi även en diskussion om hur vår studie positionerar sig i 
relation till tidigare forskning samt hur forskningen är relevant för vår studie. 
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3.1 Sökprocess 
Sökprocessen började i Uppsala universitets bibliotekstjänst. Vi gjorde där en avancerad bred 
sökning som innefattade hela vårt syfte (barn* OR ung* AND brott*OR kriminell* AND 
socialtjänst* OR socialförvalt* AND handlägg* AND organisation*). Denna sökning gav 
ytterst få träffar och som ett andra steg testade vi att göra två separata sökningar då vi kunde 
identifiera två olika områden i vårt syfte och frågeställningar. Vi använde då databasen Proquest 
- Social Science Premium Collection. Vi gjorde en separat sökning på organisatoriska 
förutsättningar. Denna sökning med följande sökord (“Sweden*” AND “Children*” AND 
“Social work*”AND “Organisation*”). Denna sökning gav 15 resultat. 
 
Därefter gjordes en sökning med fokus på socialsekreterares upplevelse och erfarenheter av 
handläggningen av målgruppen. De sökord vi använde var följande (“social worker*” AND 
Experience* OR interview* OR attitude* AND Sweden OR Norden* OR Nordic* AND child* 
OR youth* OR teenager* AND Crime* OR criminality* OR “juvenile delinquency*”). Då flera 
artiklar var från tidskrifterna “Nordic Social Work Research” och ”European Journal of Social 
Work” valde vi som ett nästa steg att begränsa sökningen till endast de tidskrifterna och fann 
då ytterligare relevanta artiklar. Därtill har kedjesökning använts genom att titta i artiklarnas 
litteraturlista och vi kunde på så sätt urskilja att ett antal författare återkommer. Dessa sökningar 
gav oss totalt 12 användbara vetenskapliga artiklar. 
 
Längre fram i skrivprocessen gjordes ytterligare två sökningar i syfte att finna två till artiklar. I 
den första sökningen användes dessa sökord (“Standardisation*” AND “professional 
discretion*” AND “specialization*” AND “social service*” AND “children*” AND 
“Sweden*”). I den andra separata sökningen användes följande sökord (“Social work*” AND 
“specialization*” AND “social service*” AND “BBIC*”). Den första sökningen gav oss 40 
resultat varav den andra gav 4 resultat. Viktigt att tillägga är att samtliga sökningarna som gjorts 
i databaserna har begränsats till refereegranskade artiklar. 
 
3.2 Återfall i brott och individanpassade riskbedömningar 
En stor del av den befintliga forskningen utvärderar olika behandlingsmetoder utifrån ett 
psykologiskt perspektiv. Resultatet från dessa studier visar ofta på en hög återfallsfrekvens i 
brott efter avslutad behandling. Sundell, Hansson, Löfholm, Olsson, Gustle och Kadesjö (2008, 
s. 550) jämför multisystematisk terapibehandling (MST) med andra använda behandlingar i 
Sverige. Resultatet visar att MST ger en generell minskning av psykiatriska problem och 
antisociala beteenden men utan att visa sig effektivare än andra behandlingstyper. I en artikel 
från USA utvärderades MST för återfall i brott bland ungdomar i kriminella gäng (Boxer, 
Kubik, Ostermann & Veysey, 2015, s. 26). Resultatet indikerade en viss minskning i återfall i 
brott. Forskarna belyser att det behövs skilda behandlingar för olika grupper som utför olika 
typer av brottslighet för att nå positiv utveckling. Behovet av individanpassade bedömningar 
diskuteras även i Ginner Hau och Smedlers (2011, s. 419) forskningsartikel. Studien undersöker 
olika typer av rehabiliteringsprogram och i vilken mån ungdomarna återfaller i brott efter 
avslutad behandling. Undersökningen gjordes över 18 månader och resultatet visade att hälften 
av ungdomarna hade återfallit i brott. Ginner Hau och Smedler (2011, s. 419) menar att 
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möjligheterna för ett lyckat genomförande bygger på kvalificerade riskbedömningar utifrån 
behoven hos varje enskild individ. De menar således att större fokus bör läggas på 
individanpassade behandlingar istället för färdiga evidensbaserade behandlingsprogram. 
Ginner Hau och Smedler (2011, s. 87) förtydligar resultaten i en annan artikel och belyser att 
det uppdrag som skickats till rehabiliteringsprogrammen inte matchade alla de undergrupper 
och dessas behov som representerar olika nivåer av risk. De argumenterar vidare att individuella 
riskbedömningar krävs för att nå en lyckad behandling. 
 
3.3 Barnets bästa och unga lagöverträdare 
Inom den juridiska forskningen beskrivs studiens målgrupp som unga lagöverträdare. 
Forskningen diskuterar problematiken att tillgodose barnets bästa i avvägning mellan straff och 
vård. Tärnfalk och Alm (2021, s. 21) menar att användandet av både straff och behandling i 
Sveriges påföljdssystem medför ett dilemma för socialsekreterare i deras försök att tillgodose 
barnets bästa. Socialsekreterarna uppger en brist på inflytande över den vård och behandling 
som barnet blivit erbjuden. Tärnfalk och Alm (2021, s. 31) menar att en blandning av straff och 
behandling kan problematiseras i praktiken eftersom lagens krav behöver uppfyllas samtidigt 
som barnets behov ska tillgodoses. Tärnfalk (2007, s. 243) beskriver även en intressekonflikt 
som kan uppstå i domstolsväsendet. Han menar att besluten tenderar att starkare betona brottets 
straffvärde än den vård som vore bäst för den unge lagöverträdaren. 
 
3.4 Socialsekreterares risk- och behovsbedömningar 
Åström, Jergeby, Andershed och Tengström (2013, s. 635) har med hjälp av en anonym 
vinjettstudie undersökt hur socialsekreterare bedömer behoven hos barn och ungdomar som 
begått brott. Resultatet visade att socialsekreterare generellt sett väl uppmärksammar de 
problem och behov som målgruppen har, men att det är svårt för dem att koppla behoven till 
evidensbaserade insatser. Socialsekreterare kan därmed behöva större kunskap om vilka 
evidensbaserade metoder som motsvarar olika behov. Utöver det lyfts behovet av 
standardiserade tillvägagångssätt i bedömningen. I en avhandling av Åström (2016, s. 7) visar 
hon att standardiserade risk- och behovsbedömningar kan leda till utredningar med bättre 
kvalitet. Mer specifikt var den standardiserade bedömningsmetoden SAVRY associerad med 
högre kvalitet i utredningar om barn och unga som begått brott jämfört med utredningar utförda 
utan ett strukturerat bedömningsinstrument. Vidare visade resultatet att SAVRY kan bidra till 
en säkrare prediktion av återfall i allvarliga brott samt vara ett stöd i bedömningen av 
ungdomens behov samt risk för återfall i brott. Det förstnämnda bidrar dessutom till en bättre 
matchning av insatser, vilket kan bidra till lägre frekvens av återfall i brott. I Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2019, s. 102) kunskapsrapport utvärderades det 
vetenskapliga underlaget för standardiserade risk- och behovsbedömningsmetoder. Dessa 
används av socialsekreterare inom socialtjänsten som stöd i utredningar om ungdomar avseende 
återfall i våld och annan kriminalitet. Översikten visade att metoderna var användbara för att 
identifiera ungdomar med låg risk för återfall, men att det inte gick att bedöma dess 
användbarhet för identifiering av medelhög till hög risk. Vidare lyfts risken med att felaktigt 
bedöma risknivån, vilket kan medföra att insatser sätts in som inte är etiskt eller 
samhällsekonomiskt motiverade 
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3.5 Handlingsutrymme och organisatoriska förutsättningar 
Tärnfalk och Alm (2021, s. 21) utförde retrospektiva intervjuer med sex socialsekreterare för 
att med hjälp av en fenomenologisk ansats undersöka hur socialsekreterarna försökte tillgodose 
barnets bästa i sina bedömningar. Fokus i studien var unga lagöverträdare och det svenska 
påföljdssystemets användning av både straff och behandling. Likt vår studie används Lipskys 
(2010) teori om gräsrotsbyråkrater och i analysen kunde slutsatsen dras att socialsekreterare 
oroade sig över att ta “fel beslut” i sina bedömningar. Med “fel beslut” menas att barnets bästa 
inte kan tillgodoses. Detta då socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsas av överordnade 
institutioner samt brist på adekvata metoder i handläggningen. För att barnets bästa ska 
tillgodoses i praktiken menar Tärnfalk och Alm (2021, s. 22) att det inom socialtjänsten krävs 
högre grad av personalutbildning och nationella riktlinjer. Nationella riktlinjer kan till exempel 
beröra bestämmelser kring användandet av standardiserade bedömningsmetoder och verktyg. 
Detta är något som Ponnert och Svensson (2016, s. 586) diskuterar vidare utifrån 
nyinstitutionell och professionsteori kring standardisering i människobehandlande 
organisationer och dess implikationer för professionella i socialt arbete. De menar att 
standardisering påverkar de professionellas handlingsutrymme samt att standardiseringen har 
bidragit till en avprofessionalisering som ett resultat av organisatoriska krav. De belyser vidare 
att en bidragande effekt är professionell osäkerhet gällande hur socialarbetarna ska förhålla sig 
till sitt handlingsutrymme och sin professionella kunskap kontra relationen till standardiserade 
manualer. Skillmark och Oscarsson (2020, s. 265) har med hjälp av Lipskys teori studerat 
socialarbetares upplevelse av den praktiska tillämpningen av det standardiserade 
utredningsverktyget BBIC (Barns behov i centrum). I likhet med Ponnert och Svensson (2016, 
s. 586) belyser Skillmark och Oscarsson (2020, s. 265) ett ökat krav på rationalitet och 
effektivitet i det sociala arbetets praxis. Skillmark och Oscarsson (2020, s. 265) menar att 
socialsekreterares handlingsutrymme har påverkats då standardiserade och evidensbaserade 
metoder har implementerats och påtvingats uppifrån och ner genom politiska riktlinjer. Detta 
menar författarna speglar ökad organisatorisk professionalism som medför krav på 
instrumentell kunskap, vilket begränsar socialsekreterares handlingsfrihet i sina bedömningar. 
Studien visar att socialsekreterarna såg brister i användandet av BBIC och väljer delvis att 
frångå verktygets ramar och riktlinjer i handläggningen. Det påtvingande utifrån politiska 
riktlinjer som Skillmark och Oscarsson (2020, s. 265) belyser återfinns även i Staffan 
Johanssons (2012, s. 680) vetenskapliga artikel. Artikeln är baserad på enkäter som besvarats 
av tjänstemän från olika beslutsfattande nivåer och politiker inom den kommunala individ- och 
familjeomsorgen. Det framkommer att de högsta cheferna upplevs ha störst inflytande över 
policy och organisationsfrågor. Vidare beskrivs politiker också ha ett stort inflytande vad gäller 
policyfrågor och organisationsfrågor men inte i samma utsträckning som de högsta cheferna. 
Denna form av inflytande skiljer sig från vad socialsekreterarna beskrivs ha. Johansson (2012, 
s. 680) menar att socialsekreterare endast har inflytande vad gäller valet av arbetsmetoder och 
utformningen av verksamhetsrutiner. 
Utöver att socialsekreterarnas handlingsutrymme visat sig påverkas av organisatoriska 
förutsättningar kopplat till standardisering och bestämmelser utifrån överordnade institutioner, 
pekar även tidigare forskning på specialiseringens betydelse inom socialt arbete. Bergmark och 
Lundström (2007, s. 56) har använt sig av organisationsteori och visat att den starkaste 
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organisatoriska trenden inom socialt arbete är specialisering. Det vill säga att de kommunala 
socialförvaltningarna organiseras i uppdelningar av exempelvis barn- och familjeenheter, 
biståndsenheter och missbruksenheter. Den organisatoriska specialiseringen diskuteras även av 
Grell, Blom och Ahmadi (2021, s. 289) som menar att både svensk och internationell 
socialtjänst är präglad av organisatorisk specialisering. Samtidigt poängterar de den bristande 
kunskapen om hur olika organisationsstrukturer kan påverka det direkta klientarbetet och 
socialsekreterarnas handlingsutrymme inom de kommunala socialförvaltningarna. 
 
3.6 Reflektioner över kunskapsfältet 
Vid första anblick kan kritik riktas till forskningsöversikten då den delvis kan uppfattas bred 
och spretig. Som beskrivs i vår sökprocess gjordes till en början ett försök att hitta forskning 
som kombinerar handläggning av vår valda målgrupp med ett organisatoriskt perspektiv och 
som även har socialsekreterares upplevelse i fokus. Då detta gav ytterst få resultat gjordes 
separata sökningar som representerar olika delar av vårt syfte. En bredare sökning visade att 
stor del av forskningen behandlade de två första tematiseringarna. Vi har till största del valt att 
hänvisa till nationell forskning då vårt syfte är att undersöka svenska socialsekreterares 
uppfattning och vår teori riktar sig till en svensk organisatorisk kontext. Dock är vi medvetna 
om att den sociala problematik och problemformulering som vår studie lyfter, även 
problematiseras internationellt. Hänvisning görs därför till internationell forskning som 
bekräftar vår problemformulering om behovet av individanpassade risk- och 
behovsbedömningar. 
  
Det psykologiska perspektivet har varit dominerande inom forskning som undersöker effekten 
av intervention för unga som begår eller riskerar att begå brott. MST visade sig vara den 
vanligaste förekommande behandlingsmetoden som utvärderades i både nationell och 
internationell forskning. Tidigare forskning inom detta tema pekade på hög återfallsfrekvens i 
brott efter avslutad behandling och riktar kritik mot att de erbjudna insatserna inte matchar det 
individuella behovet. Detta tema har lagts först i forskningsöversikten då den knyter an till vår 
problemformulering gällande svårigheten i att göra individanpassade riskbedömningar. 
Forskning gällande insatsernas effekt blir väsentlig då den säger något om svårigheten i att ta 
beslut som leder till en positiv utveckling för klienten. Vår studie kan således bidra till det 
befintliga forskningsfältet då den riktar sig till bedömningen av behovet som ligger bakom den 
insats som ges. En bredare sökning visade även att viss tidigare forskning har ett juridiskt 
perspektiv och speglar att målgruppen kan benämnas som unga lagöverträdare. Det bidrar till 
ett strafforienterat synsätt som ibland krockar med socialsekreterares uppgift att ta beslut i 
enlighet med barnets bästa. Som tidigare beskrivits har en avgränsning gjorts i denna studie till 
att endast studera de risk- och behovsbedömningar som görs inom ramen för SoL utredningar 
enligt 11 kap. 1§ (2001:453). 

I enlighet med vårt syfte har en stor del av tidigare forskning socialsekreterares upplevelse i 
fokus, i det sammanhanget var intervjuer den vanligaste insamlingsmetoden. Kvantitativ metod 
i form av enkätstudier användes även för att ge en generell bild av socialsekreterares 
upplevelser. Vi fann en kunskapslucka när det gäller att kombinera ett organisatoriskt 
perspektiv med socialsekreterares upplevelse av vad som påverkar risk- och 
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behovsbedömningar av vår valda målgrupp. Här tänker vi att vår studie kan bidra till redan 
befintlig forskning. Lipskys organisationsteori användes i ett flertal artiklar liksom enskilda 
begrepp hämtade från teorin som handlingsutrymme och gräsrotsbyråkrater. Forskning med ett 
organisatoriskt fokus är ett tema i forskningsöversikten som ger värdefulla slutsatser om vad 
som kan påverka socialsekreterares handlingsutrymme. Dessa slutsatser knyter an till studiens 
teoretiska ramverk. 

4. Teoretiskt ramverk 
Följande avsnitt redogör för studiens teoretiska ramverk. Ramverket har Lipskys (2010) teori 
om ”street-level bureaucracy” som utgångspunkt. Genom användning av Lipskys beskrivning 
av gräsrotsbyråkrater som policy makers samt begreppet handlingsutrymme. En kritik som kan 
riktas till användandet av teorin är att den inte utgår från en svensk kontext. Valet har därför 
gjorts att komplettera Lipskys teori med Roine Johanssons (2007) vidareutveckling och svenska 
kontextualisering. Johanssons teori lägger större vikt vid den organisatoriska utformningen och 
hur det kan tänkas påverka gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Teoretiska begrepp är 
således hämtade från Johansson i syfte att spegla organisatoriska förutsättningar som kan tänkas 
påverka socialsekreterares bedömning av risk och behov. 
 
4.1 Gräsrotsbyråkrati: policy makers 
Lipsky (2010, s. 13) definierar gräsrotsbyråkrater som offentligt anställda tjänstemän som 
personer som har direktkontakt med medborgare inom organisationer med särskilda 
bestämmelser och riktlinjer. Gräsrotsbyråkrater har därmed en viss handlingsfrihet i hur dess 
arbetsuppgifter ska utföras som beror på deras utrymme att tolka bestämmelser och riktlinjer. 
Handlingsfriheten benämns därmed som handlingsutrymme. Lipsky (2010, s. 13) menar att 
handlingsutrymmet är något gräsrotsbyråkraten använder sig av för att hitta ett eget sätt att 
utföra sina arbetsuppgifter och samtidigt uppfylla den särskilda organisationens mål. Lipsky 
diskuterar och definierar gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme utifrån vad som kan beskrivas 
som ett top-down och bottom-up perspektiv. Dessa perspektiv utspelar sig utifrån hur Lipsky 
beskriver gräsrotsbyråkraten som en policy maker. Lipsky (2010, s. 13) förklarar 
gräsrotsbyråkraters framträdande som policy makers genom att beskriva två sammanhängande 
aspekter: relativt stort handlingsutrymme och frihet att tolka och tillämpa riktlinjer och praxis 
inom organisationen. I enlighet med Lipsky (2010, s.13) speglar detta ett policyskapande utifrån 
ett bottom-up perspektiv där policys skapas i gräsrotsbyråkratens vardagliga arbete. Motsatsen 
till detta är ett top-down perspektiv. Viktigt att tillägga är att begreppen bottom-up och top-
down perspektiv inte är begrepp som Lipsky (2010) själv benämner i sin bok utan har gått att 
utläsa utifrån hans beskrivning av gräsrotsbyråkraten som policy maker. Detta diskuteras vidare 
under rubrik 7.2. Utifrån Lipskys (2010, s. 18) beskrivning utgår detta perspektiv från en 
hierarkisk ordning där organisationens bestämmelser och riktlinjer bestäms av en högre instans. 
Dessa bestämmelser och riktlinjer menar Lipsky (2010, s. 18) verkar avskilt från den plats där 
de sedan ska implementeras. Personer som arbetar inom högre uppsatta instanser benämner 
Lipsky (2010, s. 18)  som ”managers”, som intresserar sig för att uppnå organisatoriska mål i 
linje med politiska riktlinjer. De två sammanhängande aspekter som Lipsky beskriver definierar 
ett policyskapande ur ett bottom-up perspektiv förklaras vara relativa. Det relativa kan utskiljas 
utifrån att ett bottom-up perspektiv kan mötas av ett top-down perspektiv och vice versa. I denna 
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studie används ett top-down och bottom-up perspektiv, framtagna ur Lipskys beskrivning av 
gräsrotsbyråkrater som policy makers, för att tolka och förstå hur gräsrotsbyråkratens 
handlingsutrymme skapas. 
 

 
 
Figur 1. Visar hur ett top-down och bottom-up perspektiv används i denna studie för att  förstå 
hur socialsekreterarnas handlingsutrymme skapas. Utifrån socialsekreterarnas beskrivningar 
av sitt handlingsutrymme analyseras mötet mellan organisationens bestämmelser genom 
riktlinjer och praxis (top-down) och deras egen möjlighet att tolka och tillämpa dessa 
riktlinjer och praxis (bottom-up). 
 
4.2 Gräsrotsbyråkrati: det organisatoriska sammanhanget 
Johansson (2007) betonar inte handlingsfriheten lika starkt som Lipsky (2010). Johansson 
(2007, s. 45) intresserar sig istället för hur gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme kan variera 
beroende på arbetsuppgifternas karaktär och organisationens utformning. Johansson (2007, s. 
82) baserar sin teori på  studier av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, men menar att 
teorin är överförbar även till andra hierarkiska och byråkratiska organisationer som 
socialtjänsten. 
 
Johansson (2007, s. 80) lägger stor vikt vid ett organisatoriskt perspektiv på relationen mellan 
gräsrotsbyråkraten och klienten. Vi har valt analysera handlingsutrymmet med utgångspunkt 
från klientrelationen och dess organisatoriska sammanhang. Detta eftersom Johansson (2007, 
s. 82) beskriver att det främst är kontakten med klienterna som utmärker gräsrotsbyråkraten. 
Han förklarar vidare att det organisatoriska sammanhanget särskiljer relationen mellan klient 
och gräsrotsbyråkraten från andra sociala relationer, eftersom relationen begränsas av 
organisatoriskt bestämda gränser (Johansson, 2007, s. 80). Johansson (2007, s. 62) beskriver 
fem teoretiska begrepp som han benämner som strukturella dimensioner. Dessa menar han 
skapar ramar för klientrelationen och som således påverkar handläggningen och beslut gällande 
klientens behov. I denna uppsats kommer tre av dessa dimensioner användas som objektiva 
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mått och teoretiska begrepp för att analysera klientrelationen utifrån ett organisatoriskt 
sammanhang. De två av Johanssons dimensioner som inte kommer användas i denna studie är 
tid per ärende och intresseorientering. I denna studie kommer dimensionerna regelbundenhet, 
specialiseringsgrad och avstånd tillämpas för att analysera socialsekreterares upplevelse av sitt 
handlingsutrymme när de bedömer risk och behov för barn och ungdomar som riskerar att begå 
eller har begått brott.  
 
Regelbundenhet är den mest grundläggande dimensionen som förklarar hur ramstyrd eller 
detaljstyrd en verksamhet är (Johansson, 2007, s. 63). Johansson menar att gräsrotsbyråkraten 
påverkas av denna dimension eftersom den beskriver i vilken utsträckning som 
gräsrotsbyråkraten måste tillämpa detaljerade regler samt hur möjligt det är att 
situationsanpassa tillämpningen av reglerna. Dimensionen Regelbundenheten menar Johansson 
utgörs av strikt respektive flexibel tillämpning. Johansson menar fortsättningsvis att den 
förstnämnda polen belyser hur reglerad den byråkratiska verksamheten är, utifrån de regler som 
sätter gränser för gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme. Den andra polen rör hur möjligheten 
ser ut att tänja på de redan tillämpade reglerna genom situationsanpassningar. Johanssons val 
av benämning för denna dimension kan tänkas medföra risken att läsaren gör tolkningen att 
dimensionen endast hör samman med den detaljstyrda och strikta tillämpningen av regler. För 
att motverka denna tolkning kommer vi hädanefter att använda grad av regelbundenhet, detta 
för att visa på att dimensionen innefattar både detaljstyrning och ramstyrning.  
  
Specialiseringsgrad relaterar Johansson (2007, s. 68–69) till graden av snävhet i den 
byråkratiska specialiseringen, vilket tänks bidra till hur klienter konstrueras av organisationen. 
En byråkratisk organisation menar Johansson behöver i viss mån specialiseras eftersom hänsyn 
inte alltid kan tas till klienternas alla omständigheter. Johansson benämner klienten som ett 
råmaterial och särskiljer här klienten från den konkreta individen då klienten är skapad utifrån 
organisationens ramar. Kunskap kring råmaterialets natur menar Johansson skapar 
förutsättningar för så kallat instrumentellt handlande, vilket förklaras som föreställningar kring 
orsak och verkan. Johansson beskriver vikten av att handläggaren förstår råmaterialets natur i 
syfte att göra handläggningen okomplicerad. Detta sker genom att gräsrotsbyråkrater använder 
standardknep i sin handläggning för att systematiskt kunna bortse från vad som kallas för 
“irrelevanta faktorer” hos klienterna. Johansson förklarar således att specialisering kan utspela 
sig genom användandet av standardknep. Johansson menar att användandet av standardknep 
kan bidra till att klienten får mindre utrymme till att framhäva sin individualitet och individuella 
situation. Specialiseringen enligt Johansson bidrar vidare till att klienterna tenderar att ses och 
hanteras som en homogen grupp eftersom de ska passa in i “trånga” administrativa kategorier 
som konstruerats av organisationen. Johansson (2007, s. 70) menar även att en högre 
specialiseringsgrad bidrar till mindre klientkontakter som i sin tur medför att klienten får 
mindre utrymme att framhäva sin individualitet och individuella situation. 
 
Johansson (2007, s. 76–77) menar att den sista dimensionen som kallas för avstånd belyser 
graden av närheten och varaktigheten i klientrelationen. En minskad närhet bidrar till att 
klienten får det svårare att visa på sin individualitet och att få hjälp utifrån sina särskilda 
omständigheter. Ett mått på närhet kan vara om mötet med klienten sker över telefon, digitalt 
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eller skriftligt. Johansson menar att risken med ett digitalt möte är att avståndet ökar. Johansson 
lyfter även klientrelationens varaktighet, vilket gäller hur ofta man träffas och hur långt varje 
möte är. Ökad varaktighet förklaras bidra till att klienten kan få sin individualitet tillbaka. Ett 
mått på varaktighet är om klienten får träffa samma handläggare vid alla återbesök på 
myndigheten (2007, s. 77).  

5. Forskningsmetod 
I följande avsnitt presenteras studiens kvalitativa metod bestående av en intervjustudie med en 
hermeneutisk ansats. Vidare följer en förklaring av analysmetod, urval och bortfall. Därefter 
beskrivs insamlingen av det empiriska materialet och avslutningsvis framförs etiska 
överväganden och studiens tillförlitlighet diskuteras. Avsnittet präglas av ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot vår valda metod. 
 
5.1 Kvalitativ intervjustudie med hermeneutisk ansats 
För att beskriva och fånga socialsekreterares upplevelser av sitt handlingsutrymme har vi valt 
en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. Lundin (2008, s. 102) förklarar att en 
hermeneutisk ansats riktar sig till att förstå den sociala verkligheten och har subjektets tolkande 
och uppfattning i fokus. I denna studie blir det de socialsekreterare som intervjuas, subjektet 
vars upplevelser och tolkningar ska förstås. Lundin menar att intervjuer är en bra 
insamlingsmetod för att fånga subjektets upplevelser. Vi har valt att använda oss av en 
semistrukturerad intervjuguide, som formulerats i enlighet med Brymans (2018, s. 301) 
instruktioner. En semistrukturerad intervjuguide medför att intervjupersonen har stor frihet i 
besvarandet av intervjufrågorna samt att guiden innehåller förhållandevis specifika teman. I 
enlighet med vad Bryman (2018, s. 302) skriver läggs tonvikten på hur intervjupersonen 
uppfattar och förstår frågorna, detta kan tänkas spegla den hermeneutiska ansatsens fokus på 
tolkningsprocesser. Av den anledningen ansåg vi att en semistrukturerad intervjuguide var 
passande för att uppnå studiens syfte. Att tillägga är att intervjuguiden är färgad av studiens 
teoretiska ramverk. Detta beror på att vi avsiktligen frågar efter socialsekreterares upplevelse 
av sitt handlingsutrymme, det begrepp som både Lipsky (2010) och Johansson (2007) 
teoretiserar. Intervjuguiden går att finna under bilaga 1. 
 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 74) skriver om epistemologiska frågor kring intervjuande. I 
hermeneutiken är det centrala tolkning av en text och det som karakteriserar den kunskap som 
kan härledas ur forskningsintervjuerna. Fokus bör således ligga på de frågor som ställs till en 
text och hur både intervjupersonerna och forskarna uppfattar dessa frågor i syfte att nå en 
gemensam förståelse av en texts mening. Kvale och Brinkmann (2014, s. 252) menar att 
meningsskapande inom hermeneutiken skapas genom den hermeneutiska cirkeln som beskriver 
processen att i analysen se helheten och de enskilda delarna i texten. Inom hermeneutiken 
förklaras att kunskap är knutet till den kontext där intervjun utspelar sig (Kvale & Brinkmann, 
2014, s. 119). I den här studien har den hermeneutiska pendelrörelsen mellan del och helhet 
användts för att spegla intervjupersonernas kontext. I denna studie innebär det mer specifikt att 
fokus riktas till det organisatoriska sammanhanget på respektive socialförvaltning i förhållande 
till socialsekreterarnas upplevda handlingsutrymme. Studiens teoretiska ramverk har varit till 
hjälp för att visa på det organisatoriska sammanhanget i socialsekreterarnas upplevelse av sitt 
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handlingsutrymme. Enligt Lundin (2008, s. 3) har hermeneutiken ett teoriladdat fokus eftersom 
subjektet bär på en förförståelse som gör att de tolkar, förstår och upplever sin livsvärld på ett 
visst specifikt sätt. I denna studie speglar livsvärlden de intervjuade socialsekreterarnas 
upplevelser av sitt handlingsutrymme och förförståelsen till deras beskrivningar av det 
organisatoriska sammanhanget. 
 

5.2 Urval och bortfall 

Med utgångspunkt i studiens syfte har vi valt att intervjua socialsekreterare som jobbar med 
utredning och handlägger ärenden med barn och unga som begår brott eller riskerar att begå 
brott. Lämpliga intervjupersoner hittades i två steg. Av tidsskäl valde vi närliggande kommuner 
och urvalet är baserat på vilka avdelningscheferna som svarat på vår förfrågan och som visat 
intresse att delta. Som ett första steg mailade och ringde vi enhet och avdelningschefer för barn- 
och familjeenheter i kommuner i region Uppsala, varav två kommuner tackade ja till deltagande 
i studien. De andra cheferna hänvisade till hög arbetsbelastning och valde att tacka nej. 
Avdelningschefen från den ena kommunen som tackade ja sammanförde oss med tre 
socialsekreterare. Avdelningschefen från den andra kommunen som tackade ja sammanförde 
oss med en socialsekreterare. Som ett nästa steg hörde vi av oss till enhet/avdelningschefer i tre 
närliggande kommuner i region Stockholm. En kommun tackade ja och avdelningschefen 
sammanförde oss med två socialsekreterare. Viktigt att tillägga är att i den första kommunen 
där vi fick kontakt med tre socialsekreterare har en av oss uppsatsskribenter haft sin praktik. 
Av den anledningen valde vi att den av oss som inte haft sin praktik där fick hålla i intervjuerna 
för att minska risken att dessa intervjuer färgas av den relation som en av uppsatsskribenterna 
har med dessa socialsekreterare. Totalt genomfördes sex intervjuer i studien. Vi hade en 
målsättning att genomföra tio intervjuer men efter att vi börjat transkribera uppnådde vi en 
empirisk mättnad efter att den sjätte intervjun genomförts. Den empiriska mättnaden speglade 
sig i att intervjupersonerna bekräftade varandra i sina upplevelser av vad som påverkar 
handlingsutrymmet. Detta gjorde att vi tidigt i kodningen kunde utläsa teman i förhållande till 
Johanssons (2007, s. 62) dimensioner som visade sig genomsyra respektive intervju. Ytterligare 
en anledning till varför det inte gjordes fler intervjuer var på grund av tidsbrist samt att 
resterande tillfrågade kommuner återkom med svaret att socialsekreterarna inte kunde avvara 
tid för en intervju. 

5.3 Genomförande av intervjuer 
Majoriteten av intervjuerna hölls på plats på respektive socialförvaltning, dock på grund av 
tidsbrist hölls två intervjuer via den digitala tjänsten Teams. Samtliga intervjuer pågick i cirka 
30–60 minuter. Intervjuerna spelades in med ljudupptagning. De olika förvaltningarna från 
urvalet av kommuner har olikartad organisering och specialisering. Valet har gjorts att inte ge 
en detaljerad förklaring av varje kommuns specialisering, dock framkommer en viss förklaring 
under resultatet 6.2 där det empiriska materialet analyseras med hjälp av Johanssons (2007, s. 
67) begrepp specialisering. Studien ämnar inte göra en jämförelse mellan kommunerna. 
Enheterna som socialsekreterarna representerar kan även rikta sig till olika subgrupper av barn 
och ungdomar som begår eller riskerar att begå brott. Av den anledningen började intervjuerna 
med sex bakgrundsfrågor,för att sätta både intervjupersonen och dess arbetsplats i en kontext. 
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Inledningsvis i utförandet av intervjuerna förklaras de begrepp som härstammar från studiens 
teoretiska ramverk, för att intervjupersonerna ska utgå från samma tolkning av begreppen. De 
begrepp som förklaras är Lipskys (2010) definition av handlingsutrymme samt Johanssons 
(2007) begrepp närhet och varaktighet. Efter begreppsförklaringarna fortsatte intervjuerna med 
fem berättande frågor som gav oss en viss struktur i genomförandet av intervjuerna. Dessa rör 
hur socialsekreterarna upplever det organisatoriska sammanhanget och deras efterföljande 
handlingsutrymme att utföra risk- och behovsbedömningar. Här gavs intervjupersonerna 
möjligheten att resonera fritt. Intervjuguiden består även av ett antal följdfrågor, vars 
användning anpassades efter vad intervjupersonen valde att berätta. Detta skapade 
förutsättningar för fördjupade svar och resonemang. 
 
5.4 Tematisk innehållsanalys 
Vi använde en kvalitativ tematisk innehållsanalys för att analysera vårt empiriska material. 
Enligt Boréus och Bergströms (2018, s. 49) är innehållsanalys en metod som utformats för att 
hitta mönster i studier med ett stort insamlat empiriskt material. Detta gör sig särskilt lämpligt 
i vår studie då det empiriska materialet består av transkriptioner från de kvalitativa och 
semistrukturerade intervjuer. Den tematiska innehållsanalysen utgår ifrån Braun och Clarks 
(2006) beskrivning av hur man utför en tematisk analys genom att identifiera teman som har 
bildats utifrån de koder som hittats i det empiriska materialet. Braun och Clark (2006, s. 81) 
menar att fördelen med den tematiska analysen är att den inte är bunden till en teoretisk eller 
epistemologisk utgångspunkt. Däremot presenteras en tydlig och detaljerad beskrivning av 
användningen och det praktiska utförandet av tematisk analys. Braun och Clark (2006, s. 81) 
förklarar vikten av att forskaren är transparent med användningen av sitt teoretiska ramverk i 
kodningen och tematiseringen. Eftersom ramverket bär på antaganden om uppgifternas karaktär 
och på så sätt färgar vår syn på världen. 
 
Johansson (2007, s. 62) benämner fem begrepp, som han kallar för dimensioner, som skulle 
kunna tänkas påverka gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Under analysens gång 
identifierades tre av dessa, vad som även gick att utläsa utifrån socialsekreterarnas 
beskrivningar var ett stort fokus på klientrelationen och barn och ungdomars egen vilja och 
delaktighet. 
 
Inledningsvis transkriberades de inspelade ljudfilerna. Transkriberingen kontrollerades i 
enlighet med Braun och Clarks (2006, s. 87) beskrivning därefter mot ljudfilerna ännu en gång 
för extra noggrannhet.I syfte att bekanta sig med texten lästes det empiriska materialet igenom 
ett flertal gånger och som ett första steg bildades utifrån detta initiala koder som sedan 
färgkodades. Viktigt att tillägga är att varje intervju har under kodningens gång fått samma 
mängd uppmärksamhet. Vi har valt att använda oss av en abduktiv metod som innebär att man 
vid analysen blandar ett induktivt och ett deduktivt tillvägagångssätt (Padgett, 2017, s. 226). En 
stor del av de koder som identifierades härstammar från vårt valda teoretiska ramverk. Braun 
och Clark (2006, s. 88) menar att de koder som identifieras ska anses vara meningsfulla i 
besvarandet av frågeställningarna. Utifrån detta identifierades även induktiva koder 
frånkopplade teorin som vi ansågs meningsfulla för besvarandet av våra frågeställningar. De 
koder som induktivt gick att utläsa i socialsekreterarnas upplevelser var barnets vilja, 
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delaktighet, förtroende, frihet och kunskap. Den hermeneutiska ansatsen samspelar således med 
studiens abduktiva metod utifrån att målet är att tolkningsprocessen ska resultera i att 
socialsekreterarnas livsvärld återspeglas. Med livsvärld menas som tidigare presenterats 
socialsekreterarnas upplevelse av sitt handlingsutrymme. Totalt identifierades 22 koder. 
Kodningsschemat går att finna under bilaga 3. 
 
Som ett andra steg kategoriserades koderna därefter in i tre grupper då vi såg att vissa 
samspelade med varandra. I enlighet med den hermeneutiska cirkelns pendelrörelse mellan del 
och helhet lades stor vikt vid att jämföra de enskilda intervjuerna med varandra. Detta med 
syftet att uppnå teman som speglar det gemensamma i socialsekreterarnas upplevelse av vad 
som påverkar deras handlingsutrymme. Detta gjordes i enlighet med Braun & Clarks (2006, s. 
86) instruktioner, genom att det empiriska materialet lästes igenom ett flertal gånger i syfte att 
återigen bekanta sig med texten. I samband med detta antecknades initiala tankar och idéer för 
eventuella teman ned. 
 
Ett tredje steg kom senare till att forma potentiella huvudteman av dessa grupper. Enligt Braun 
och Clark (2006, s. 82) beskrivs teman vara det som fångar det väsentliga i det empiriska 
materialet i relation till forskningsfrågan. Efter att koderna kategoriserats och potentiella teman 
utformats namngavs dessa. Det första temat kom att döpas till grad av regelbundenhet, det andra 
specialiseringsgrad och det tredje avstånd. Vardera tema fick sin benämning efter Johanssons 
(2007) dimensioner som använts som teoretiska begrepp i analyserandet både av det empiriska 
materialet i sin helhet samt varje intervju som en enskild del av det empiriska materialet. I 
kodningsschemat går det att utläsa att top-down och bottom-up perspektiven är placerade under 
de andra initiala koderna, eftersom de återfinns i analyserandet av respektive tema. 
 
Resultatet har sedan strukturerats i enlighet med Braun och Clarks (2006, s. 96) beskrivning av 
en tematisk analys. Vi har lagt stor vikt vid att det empiriska materialet analyserats och gjorts 
meningsfult  i relation till frågeställningarna. Sedan har vi i utformningen av resultatet försökt 
skildra det empiriska materialet på ett övertygande och ett välorganiserat sätt, också detta i 
relation till frågeställningarna. Med de citerade utdragen vill vi illustrera de analytiska 
påståendena som förts under resultatet. Vi vill även poängtera att varje tema har fått samma 
mängd uppmärksamhet i utformningen av resultatet. 
 
5.6 Etiska överväganden och studiens tillförlitlighet 
Studien är avgränsad till att intervjua socialsekreterare. Sett utifrån ett etiskt perspektiv skulle 
det tänkas vara problematiskt att vi inte låter den valda målgruppen komma till tals. Men den 
etiska aspekten blir mindre problematisk då studien varken ska problematisera eller 
skuldbelägga målgruppen utan riktar ljuset mot det organisatoriska sammanhanget. 
 
När det empiriska materialet samlades in använde vi oss av Vetenskapsrådets (1990, s. 7–14) 
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa har gett 
oss information kring nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet och 
konfidentialitetskravet. Intervjupersonerna har informerats om att materialet endast kommer 
användas till att uppnå syftet med denna studie. De har på förhand fått tagit del av 
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intervjufrågorna och informerats om att deltagandet är frivilligt och kan närsomhelst avbrytas. 
Intervjupersonerna har skrivit på en samtyckesblankett som bekräftar deras medverkan. För att 
säkerställa konfidentialitetskravet har det inspelade materialet inte lagrats i någon molntjänst 
utan förvarats på en extern hårddisk som krypterats med hjälp av VeraCrypt (2022). Därefter 
har materialet transkriberats, pseudonymiserats och presenterats på ett sådant sätt att de inte går 
att härleda till intervjupersonerna. Vi har även valt att anonymisera kommunerna och givit 
vardera intervjuperson ett påhittat namn under resultatet, detta för att ytterligare säkerställa 
intervjupersonernas identitet. Det namn som står i resultatet är således inte intervjupersonernas 
riktiga namn. 
 
Det faktum att vi under genomförandet av intervjuerna förklarar begreppen handlingsutrymme 
samt närhet och varaktighet menar vi ökar studiens pålitlighet. I syfte att kunna göra korrekta 
tolkningar av intervjupersonernas beskrivningar behöver de förstå innebörden av begreppen 
som de använder. Vi tänker även att en begreppsförklaring skapar förutsättningar för lyckad 
överförbarhet. Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011, s. 52) om huruvida resultat kan 
överföras till en annan kontext. Vi tänker att en lyckad överföring kräver transparens gällande 
hur begreppen har använts och definierats för intervjupersonerna. 
 
I kvalitativa studier menar Bryman (2011, s. 51–52) att tillförlitligheten bör diskuteras och 
beskriver vissa kriterier för att mäta god tillförlitlighet. I syfte att öka tillförlitligheten har vi i 
resultatet redovisat citat från intervjupersonernas resonemang detta menar vi även ökar 
transparensen och pålitligheten. Studiens transparens menar vi även ökar av att kodningen och 
tematiseringen noggrant har beskrivits. Detta ger även förutsättningar för lyckad överförbarhet 
som Bryman (2011, s. 52) beskriver. 
 
5.7 Metodöverväganden 
Ruth (1991, s. 238) diskuterar vikten av reliabilitet i kvalitativa studier med hermeneutisk ansats 
och menar att ett reliabelt mätinstrument är huruvida forskaren frånsäger sig fördomar och sin 
egen förförståelse i analysen och tolkningen av materialet. Detta kan kopplas till vad Bryman 
(2011, s. 52) skriver om både pålitlighet och trovärdighet som kriterier för tillförlitlighet. Vår 
metodologiska ansats, hermeneutiken, har bidragit till ett fokus på oss som skribenter och vår 
forskningsprocess (Lundin, 2008, s. 102). Vi som uppsatsskribenter har varit kritiska till den 
makt vi besitter i tolkandet av det transkriberade materialet. Detta är av vikt då vi redan innan 
kodningen riskerade att färgas av förutfattade meningar om hur handlingsutrymmet kan tänkas 
påverkas. Att två av Johanssons fem teoretiska begrepp valdes bort under kodningsprocessen 
kan tänkas innebära att förförståelsen kring studiens teoretiska ramverk inte lät styra 
analysprocessen. Avgörande var istället att i enlighet med den hermeneutiska ansatsen spegla 
socialsekreterarnas livsvärld. Studiens hermeneutiska ansats bidrar således till den transparens 
som Braun och Clark (2006, s. 87) betonar är viktig i en tematisk analys då den förespråkar att 
forskaren är uppmärksam kring sin egen förförståelse. Tidigare forskning har givit oss en 
förförståelse om det organisatoriska sammanhangets påverkan på socialsekreterares 
handlingsutrymme. Med detta vill vi belysa att vår strävan under studiens gång har varit att inte 
låta subjektiva värderingar genomsyra våra tolkningar i analysen. 
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Som ovan förklarats utgår studien från ett förutbestämt teoretiskt ramverk som används i 
kodningen, vilket kan tänkas innebära en begränsning av vad den hermeneutiska ansatsen skulle 
kalla socialsekreterarnas livsvärld. För att fånga socialsekreterares upplevelser och livsvärld 
består vår intervjuguide av flertalet berättande frågor där intervjupersonen fritt får resonera, 
vilket lämnar öppet för förekomsten av andra teman än enbart organisatoriska. Vi vill belysa 
att det kan uppfattas som att studien främst speglar en deduktiv metod utifrån att det teoretiska 
ramverket appliceras för att fånga socialsekreterarnas upplevelser. Dock har induktiva inslag 
framkommit då induktiva koder har identifierats och varit av vikt för tematiseringen av det 
empiriska materialet. Detta visas i bilaga 3 i kodningsschemat. I den framkommer hur de 
induktivt identifierade koderna var en del av de första initiala koderna. Dessa induktivt 
framtagna koder visade sig sedan samspela med Johanssons (2007, s. 62) teoretiska begrepp 
och fördes sedan in under de tre framtagna teman. Det har även förekommit induktiva inslag i 
och med att två av Johanssons teoretiska begrepp har sållats bort för att dessa inte stämde 
överens med socialsekreterarnas upplevelse och livsvärld. Av den anledningen menar vi att vår 
metod samstämmer med hur Padgett definierar en abduktiv metod då både ett induktivt och 
deduktivt tillvägagångssätt har använts (2017, s. 226). 

Detta innebar att förförståelsen genom studiens teoretiska ramverk inte läts helt styra 
analysprocessen. Detta speglar studiens abduktiva metod som lämnar öppet för förekomster av 
andra teman i analyserandet av det empiriska materialet (Padgett, 2017, s. 226). Utöver det 
bidrog den hermeneutiska ansatsen till den transparens som Braun och Clark (2006, s. 87) 
betonar är viktig i en tematisk analys då den förespråkar att forskaren är uppmärksam kring sin 
egen förförståelse. 

Vi har även övervägt hur och på vilket sätt som genomförandet av intervjuerna kan ha påverkat 
tematiseringen. Som tidigare nämnts utfördes fyra intervjuer fysiskt och två intervjuer utfördes 
digitalt genom videosamtal. Det som kan problematiseras är de digitala genomförda 
intervjuerna, om socialsekreterarnas kroppsspråk och om samtalets turtagningsmönster inte tett 
sig som det vanligen gör i ett fysiskt möte. Detta är i och för sig inget som framgått tydligt då 
samtliga intervjupersoner under intervjuerna har exemplifierat eller förtydligat vad de menar. 
Antingen genom att de själva tagit initiativ att ge exempel eller att vi valt att ställa följdfrågor. 
Av den anledningen ser vi inte till det digitala tillvägagångssättet som något negativt eller 
mindre fördelaktigt för vår tematisering. Dock betyder inte detta att två tillvägagångssätt är 
bättre än ett. Om vi inte behövt förhålla oss till en begränsad tidsram hade vi valt att genomföra 
respektive intervju fysiskt. 

6. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Resultatet presenteras utifrån teman som 
härstammar från studiens teoretiska ramverk och utifrån de koder som gick att utläsa i 
socialsekreterarnas beskrivningar av sitt upplevda handlingsutrymme. Johanssons (2007, s. 62) 
teoretiska begrepp, som han benämner som strukturella dimensioner, grad av regelbundenhet, 
specialiseringsgrad och avstånd analyseras enskilt och lägger grunden för de tre nedanstående 
teman som utgör resultatet. Respektive tema analyseras även med hjälp av ett top-down och 
bottom-up perspektiv (Lipskys, 2010, s. 13, 18). I resultatet framkommer även hur dessa 
perspektiv som gått att urskilja från Lipskys teoretiska ramverk, kan användas för att visa hur 
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Johanssons dimensioner kan tänkas samspela varandra. Med hjälp av studiens teoretiska 
ramverk analyseras och presenteras resultatet gällande socialsekreterarnas upplevelser, vilka 
presenteras i form av inklippta citat. Viktigt att tillägga är att varje socialsekreterares namn har 
pseudonymiserats. 
 
6.1 Handlingsutrymmet påverkas av organisationens grad av regelbundenhet 
I detta tema återfinns socialsekreterarnas beskrivningar av upplevelsen av hur de regler och 
rutiner som präglar arbetet påverkar handlingsutrymmet i risk- och behovsbedömningarna. För 
att analysera och tolka detta tema har Johanssons (2007, s. 63) strukturella dimension, grad av 
regelbundenhet använts. I analyserandet av graden av regelbundenhet har mötet mellan ett top-
down och bottom-up perspektiv identifierats. Nedan följer två citat från socialsekreterare Marit 
som indikerar Johanssons dimension grad av regelbundenhet. Citaten speglar även hur top-
down och bottom-up perspektiven möter varandra. 

“Då tänker jag att det finns, att det finns ju vissa rutiner men jag tänker ändå att man 
har stort utrymme och man får bestämma hur man ska lägga upp det. Hur mycket vi ska 
använda BBIC triangeln, vilka områden man ska titta vidare på så jag skulle säga att 
det att man har stort utrymme så. “- Marit 

“Ja, alltså när man gör själva bedömningen så tänker jag att där är man ganska låst 
till just BBIC. Det är ju väldigt tydligt att det är det man ska använda. Det är ju ett bra 
system och en bra modell men jag tänker ibland kanske man ser saker som inte 
inkluderas i det och då blir man lite begränsad av det, att man ändå måste utgå från 
dem här risk- och skyddsfaktorerna som finns enligt BBIC. Så det är väl kanske det som 
sänker handlingsutrymmet eller vad man ska säga.” - Marit 

 
I de ovanstående citaten beskrivs upplevelsen av BBIC både som en detalj- och ramstyrning.  
Citaten indikerar att BBIC både kan tillämpas på ett flexibelt och strikt sätt. Det första citatet 
från socialsekreterare Marit indikerar att hon har ett stort handlingsutrymme att 
situationsanpassa användningen av BBIC. Detta tyder på ett bottom-up perspektiv som i 
enlighet med vad Lipsky (2010, s. 13) säger visar på den förmåga gräsrotsbyråkrater har att 
själva välja hur de ska tillämpa regler och skapa rutiner i det vardagliga arbetet. Citatet pekar 
även på Johanssons (2007, s. 63) aspekt gällande flexibilitet som rör möjligheten att tänja på de 
regler och riktlinjer som förekommer i verksamheten och talar således för en ramstyrning. I det 
andra citatet, från samma socialsekreterare, kan upplevelsen istället peka på det Johansson 
(2007, s. 63) beskriver som detaljstyrning och en striktare typ av tillämpning utifrån en 
begränsad flexibilitet i användningen av BBIC. Det visas då Marit upplever sig vara 
”begränsad” till att endast identifiera risk och skydd inom ramen för BBIC. När Marit säger att 
”det är tydligt att det är det man ska använda”, beskrivs en detaljstyrning som i enlighet med 
Lipsky (2010, s. 18) kan tänkas komma från ledare högre upp i den hierarkiska ordningen inom 
socialförvaltningen. Detta identifierar ett top-down perspektiv som även lyfts i tidigare 
forskning av Skillmark och Oscarssons (2020). Skillmark och Oscarsson (2020, s. 265–266) 
menar att fokus på en organisatorisk professionalism har ökat och att detta medfört utökade 
krav på instrumentell kunskap, som i sin tur begränsar socialsekreterares handlingsutrymme. 
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I följande två citat från socialsekreterare Freja och Kajsa indikeras upplevelsen av ett stort 
handlingsutrymme men även de skarpa krav BBIC ställer. Detta pekar  i sin tur på en 
begränsning som i enlighet med vad Lipsky (2010, s. 18) säger kan tyda på ett top-down 
perspektiv i socialsekreterarnas handlingsutrymme. 
 

“Det är ju utifrån BBIC vi jobbar. Vi skriver våra utredningar utifrån BBIC, och vi 
frågar de vi frågar utifrån BBIC, så det styr ju allt vi gör. Men annars skulle jag nog 
säga att det mer är om jag ska träffa en ungdom och utreda en ungdom så är det 
vanligaste att jag egentligen bara pratar på det sättet jag känner passar i stunden.  Som 
funkar för mig och som funkar för ungdomen och kanske använder mig av verktyg och 
hjälpmedel. Men inte något som är standardiserade metoder. Bara sånt som kan vara 
till hjälp i samtalen.”- Freja 

 
“Så det blir ju lite om du väljer att arbeta i Excel eller Word. Så begränsar liksom 
systemet lite vad som är möjligt. Frihet i allt som har med innehållet, alltså mötet med 
familjen, det som egentligen är jobbet, det sociala arbetet men det är väldigt ofritt att 
välja blankett.” - Kajsa 

 
I det första citatet förklarar socialsekreterare Freja att BBIC genomsyrar allt utredningsarbete 
som de utför. Samtidigt beskriver Freja den möjlighet hon har att situationsanpassa hjälpmedel 
och verktyg i samtal med barnet eller ungdomen. Dessa två citat från Freja och Kajsa tyder på 
mötet mellan ett top-down och bottom-up perspektiv (Lipsky, 2010, s. 13, 18) Detta genom att 
citaten indikerar både detaljstyrning genom strikt tillämpning samt ramstyrning genom 
möjligheten att vara flexibel i tillämpningen av hjälpmedel och verktyg i utredningsutförandet 
(Johansson, 2007, s. 63). Då top-down och bottom-up perspektiven möts blir det dock tydligt 
hur socialsekreterarna framträder som policy makers genom att ramstyrning erbjuder friheten 
att välja användningen av standardiserade bedömningsmetoder och samtalsmetoder under 
utredningsutförandet. I följande citat exemplifieras detta då Freja säger följande: 
 

“Så det finns dels frihet vilket man vill använda i vilket typ av samtal men också ta fram 
egna metoder, det är liksom fritt fram. Om man inte ska köpa in grejer för då måste man 
kolla med cheferna. Men det brukar också ofta gå bra.” - Freja 

 
I ovanstående citat beskriver Freja sitt handlingsutrymme i enlighet med hur Lipsky (2010, s. 
13) beskriver en policy maker, genom att beskriva friheten att välja bedömningsmetod. I ett 
föregående citat med samma socialsekreterare, Freja, beskrivs detta även genom möjligheten 
att avstå från standardiserade metoder för att istället använda sig av verktyg som är till hjälp i 
samtalet. Detta tyder på Johanssons (2007, s. 63) ramstyrda och flexibla sida av dimensionen 
regelbundenhet. I slutet av citatet indikeras ett top-down perspektiv utifrån att Freja beskriver 
att hon måste få ett godkännande av sina chefer men säger i samma mening att det “ofta går 
bra”. Att det “ofta går bra” indikerar att cheferna ger socialsekreterarna ett handlingsutrymme 
att ta fram material själva. Fortsättningsvis ger socialsekreterarna exempel på 
bedömningsmetoder som kan användas för denna målgrupp men säger också att det inte finns 
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några lokala riktlinjer för användandet av dessa. Följande citat med socialsekreterare Kajsa 
indikerar detta. 
 

“Så att “SAVRY” som är en sån här strukturerad metod för liksom våldsbrott och annan 
grövre kriminalitet. Jag har gått utbildningen och några av mina kollegor också men 
det är inget skäl att använda det i alla ärenden.” - Kajsa 

 
I likhet med ovanstående citat ger socialsekreterare Johannes i nedanstående citat ett exempel 
på standardiserade bedömningsmetoder som kan användas för denna målgrupp men säger sedan 
följande: 
 

“I övrigt tror jag inte det finns något implementerat i organisationen i alla fall hos oss. 
Där gör vi de bedömningarna.” - Johannes 

 
Likt Freja och Kajsa menar Johannes att det inte finns något krav på att använda en viss 
standardiserad bedömningsmetod. Johannes förklarar att då det inte finns något implementerat 
är det socialsekreterarna som gör de bedömningarna. Kajsas och Johannes citat indikerar ett 
handlingsutrymme i enlighet med Lipskys (2010, s. 13) beskrivning av gräsrotsbyråkraten som 
en policy maker.  Kajsas och Johannes framträdande som policy makers indikerar ett bottom-
up perspektiv genom handlingsutrymmet och friheten att situationsanpassa användandet av 
standardiserade bedömningsmetoder. Dock, viktigt att tillägga är att socialsekreterarna 
beskriver att man måste gå en utbildning för att kunna använda en specifik metod. Detta kräver 
att socialförvaltningen erbjuder denna utbildning. Det betyder att i det fall socialförvaltningen 
inte har implementerat en viss standardiserad bedömningsmetod eller erbjudit en sådan 
utbildning, kan socialsekreterarnas handlingsutrymme begränsas i de fall de inte kan använda 
metoden fastän de ser ett behov av det. Här synliggörs ett top-down perspektiv i enlighet med 
hur Lipsky (2010, s. 18) beskriver ”managers” eller högre uppsatta i organisationen och deras 
intresse av att följa organisationens mål. I detta fall speglar ”managers”, högre uppsatta chefer 
i socialförvaltningen, möjlighet att påverka handlingsutrymmet genom vilka standardiserade 
bedömningsmetoder som implementeras och på så sätt görs tillgängliga inom organisationen. 
Viktigt att tillägga är att socialsekreterarna i denna studie inte har beskrivit det som att 
handlingsutrymmet har begränsats utifrån avsaknad av standardiserade bedömningsmetoder. 
Istället har de likt Freja i ovanstående citat beskrivit friheten utifrån möjligheten att välja metod 
i samtal med klienten men också möjligheten att ta fram egna metoder. Detta leder oss in på 
hur förtroende induktivt framkommit som en kod i analysprocessen i relation till Johanssons 
(2007, s. 63) begrepp grad av regelbundenhet och bottom-up perspektiv. Freja exemplifierar 
detta ytterligare i följande citat. 
 

“Sen tänker jag också handlingsutrymme utifrån att vi har en väldigt bra ledning i vår 
kommun och när jag säger bra ledning menar jag en ledning som litar på att jag har 
koll på det jag gör och som litar på mina bedömningar och tar det på allvar, många 
gånger. Vilket gör att om jag har en bedömning som jag kan motivera så tror jag tack 
vare den ledning som litar på det jag gör får igenom det jag tycker är viktigt för att 
ungdomen ska få det så bra som möjligt.” - Freja 
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När Freja säger att ledningen tar henne på allvar samt att de litar på hennes bedömningar, kan 
det spegla att hon upplever ett förtroende. Ett förtroende som i sin tur gör att hon upplever att 
hon har möjligheten att få igenom det hon tycker är “viktigt” för ungdomen. Detta indikerar ett 
bottom-up perspektiv i enlighet med hur Lipsky (2010, s. 13) beskriver en policy maker. Det 
väsentliga i citatet är att det är gräsrotsbyråkraten, alltså Freja som socialsekreterare, som ser 
ungdomens behov och agerar på det och utifrån det kan ny policy skapas, vilket således 
indikerar ett bottom-up perspektiv. Då det är hon som besitter förtroendet att avgöra vad som 
är av vikt för barnet eller ungdomen kan nya rutiner skapas i hennes dagliga arbete, vilket enligt 
Lipsky (2010, s. 13) är något som definierar en policy maker. 
 
Följande citat från Maja och Johannes exemplifierar också hur förtroende samspelar med ett 
bottom-up perspektiv. Utöver det indikerar citaten hur förtroende och bottom-up perspektivet 
hör samman med graden av regelbundenhet utifrån den ramstyrning och flexibilitet som 
återfinns i handlingsutrymmet (Johansson, 2007, s. 63). 
 

“Jag upplever att jag har en väldigt stor handlingsfrihet i mötet med familjen men också 
i planerandet av själva processen. Vilka kontakter ska jag ta, ska jag skicka kallelsebrev 
eller ska jag ringa dem per telefon, ska jag ringa pappa mamma ungdom, ska jag ringa 
bara mamma. Det är ju det som är jobbet liksom. Det är ju det som en utredning mynnar 
ut i att göra, en bedömning av nuvarande situation och nuvarande och framtida risk 
och behov. Så det är det som är mitt jobb. Där känner jag att om jag inte haft 
handlingsutrymmet i det så hade det inte fungerat att göra jobbet så att säga.”- Maja 

 
“Jag har max fyra månader att göra en utredning, under de fyra månaderna vidtar jag 
de åtgärder jag vill. Jag och klienterna hittar gemensamt ett sätt på hur vi ska bedriva 
utredningen. “- Johannes 

 
I citaten framkommer att gräsrotsbyråkraterna Maja och Johannes har förtroendet att själva 
bedöma ett passande upplägg för att utföra utredningar. Både Majas och Johannes citat visar på 
att de i planerandet av handläggningsprocessen har ett stort handlingsutrymme och att de arbetar 
på ett anpassningsbart sätt. Maja exemplifierar detta genom hur hon väljer att kontakta klienter, 
det vill säga om hon väljer att skicka kallelsebrev eller ta kontakt per telefon. Johannes uttrycker 
detta då han tillsammans med barnet, ungdomen eller vårdnadshavare kan hitta ett “bra sätt” att 
bedriva utredningen på. Både Maja och Johannes citat indikerar den del av Johanssons (2007, 
s. 63) dimension av graden av regelbundenhet som omfattar ramstyrning och flexibilitet i 
arbetet med klienten snarare än detaljstyrning och ett strikt förhållningssätt till verksamhetens 
regler och riktlinjer. Intressant i citatet från Maja är hur hon beskriver hur denna grad av 
regelbundenhet är byggd på förtroende utifrån ramstyrning, och är en förutsättning för jobbet. 
Dock lyfter Johannes att hans handlingsutrymme begränsas av den lagstadgade utredningstiden 
på fyra månader, vilket indikerar ett top-down perspektiv. Tärnfalk och Alms (2021, s. 21–22) 
studie under tidigare forskning visar även på ett top-down perspektiv då socialsekreterare 
känner sig begränsade av överordnade institutioner och beslutsfattare. Tärnfalk och Alms 
(2021, s. 21–22) resultat visar även att socialsekreterarna känner sig rädda för att fatta fel beslut, 
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vilket kan ses som motsatsen till den upplevelse av förtroende som socialsekreterarna i denna 
studie beskriver. Detta diskuteras vidare diskuteras i diskussionsavsnittet. 
 
Sammanfattningsvis skildras upplevelsen av att socialsekreterarnas handlingsutrymme 
påverkas av organisationens grad av regelbundenhet. Resultatet visar dels på detaljstyrning 
genom socialsekreterarnas begränsade möjlighet att situationsanpassa blanketter och formalia i 
förhållande till BBIC. Utifrån denna aspekt indikeras ett top-down perspektiv som även 
återfinns i tidigare forskning (Skillmark och Oscarsson 2020, s. 265–266).  Samtidigt möts ett 
top-down perspektiv av ett bottom-up perspektiv som uttrycks i upplevelsen av ett stort 
handlingsutrymme. Denna upplevelse relateras sig till den ramstyrning och förtroende som går 
att utläsa i citaten och ger möjlighet att på ett flexibelt sätt kunna göra situationsanpassningar i 
utredningsutförandet. Denna ramstyrning indikerar att trots inslag av ett top-down perspektiv 
framträder socialsekreterarna som policy makers. 
 
6.2 Handlingsutrymmet påverkas av organisationens specialiseringsgrad. 
I detta tema har Johanssons (2007, s. 68–69) teoretiska begrepp specialiseringsgrad använts för 
att tolka och förstå socialsekreterarnas upplevelse av vad som påverkar deras 
handlingsutrymme. Likt ovanstående tema analyseras även hur ett top-down och bottom-up 
perspektiv möter varandra och skapar förutsättningar för socialsekreterarnas upplevelse av sitt 
handlingsutrymme. Tidigare forskning i denna studie visar att specialisering är den starkaste 
organisatoriska trenden inom socialt arbete (Bergmark & Lundström, 2007, s. 56). Valet har 
gjorts att inte ge en detaljerad beskrivning av varje kommuns organisering och specialisering 
då fokus inte ligger på att göra en jämförelse kommunerna emellan. Vi vill dock belysa att 
socialsekreterarna från två av de tre kommunerna beskriver en organisering där man delat upp 
i mottagning, utredning och uppföljning. I dessa två kommuner berättar socialsekreterarna att 
de utreder barn från 0–20 eller 21 och att de ärenden de får inte är specialiserade på en viss 
klientgrupp med ett visst socialt problem. I den tredje kommunen representerad av 
socialsekreterare Kajsa beskrivs att denna kommuns socialförvaltning består av flera olika 
myndighetsenheter, varav hon jobbar på en ungdomsenhet med åldern 13–21. Kajsa beskriver 
att anledningen bakom specialiseringen är att enheten ska “ha en speciell inriktning på 
kriminalitet”. I analysen har fokus lagts på socialsekreterarnas upplevelser av specialisering i 
relation till handlingsutrymmet. Johanssons (2007, s. 68) teoretiska begrepp 
specialiseringsgrad används här för att visa på den specialisering som framkommer utifrån 
citaten och hur det upplevs påverka handlingsutrymmet. I det första citatet från Maja skildras i 
enlighet med Johansson (2007, s. 68) behovet av att se socialförvaltningen som en byråkratisk 
organisation som specialiserar handläggningen. Citatet indikerar även hur specialisering går att 
härleda till den induktivt identifierade koden kunskap. 
 

“Alltså jag tror, jag tror att det gör, det positiva med det är att vi alla är extremt bra 
på det område som vi jobbar med till skillnad från om man både skulle ta emot 
anmälningar eller ansökningar och utreda eller att utreda och följa upp.”- Maja 

 
Det ovanstående citatet indikerar upplevelsen av ett behov av specialisering. Detta då Maja 
beskriver att det positiva med specialiseringen genom en uppdelning av enheter, ligger i att hon 
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och kollegorna blir “extremt bra” på det de gör. Majas upplevelse kan tolkas i relation till vad 
Johansson (2007, s. 68) säger om att behovet av specialisering framträder då gräsrotsbyråkraten 
inte kan ta hänsyn till klientens alla omständigheter utan använder standardknep i 
handläggningen för att systematiskt bortse från vad som kallas för “irrelevanta faktorer” hos 
klienterna. Detta för att göra handläggningen förenklad. Genom att göra handläggningen 
förenklad skapas förutsättningar för att kunna bli “extremt bra”, som Maja uttrycker det. Majas 
upplevelse kan således tolkas som ett tecken på en sådan förenkling. I följande citat med Freja 
framgår hur det sker ett jämförande i handläggningen mellan klienterna inom målgruppen, 
vilket enligt Johansson (2007, s. 69) kan tolkas som ett standardknep. 
 

“Alltså det blir ju ofta att man kanske använder sig av att man jämför med. Att då hade 
vi den här ungdomen och med den funkade det här bra eller det här funkade inte alls 
bra med den ungdomen.” - Freja 

 
Inom denna jämförandeprocess som Freja beskriver, kan “irrelevanta faktorer” som Johansson 
(2007, s. 69) benämner sållas bort. Vidare menar Johansson att detta jämförande kan spegla hur 
kunskap kring klientens natur skapas genom en förväntning om orsak och verkan. I detta fall är 
klienten, barnet eller den unga någon som begår eller riskerar begå brott, denna kunskap handlar 
om hur olika risker samspelar i risk- och behovsbedömningen. Denna jämförandeprocess kan 
således ses som ett standardknep som används i handläggningen. Även följande citat från 
Monica indikerar på ett standarsknep då hon beskriver det som att “hitta sina vägar för att man 
har gjort det tidigare”. 
 

“Jag skulle väl säga att det som ökar handlingsutrymmet är kunskap. Jag tänker desto 
mer kunskap man har om just målgruppen gör att man även fast man har saker man 
kan förhålla sig till så kan man hitta sina vägar för att man har gjort det tidigare man 
vet att det här fungerar bäst med barnet. Det som minskar blir ju då om man inte har 
lika mycket kunskap om området. Sen som sagt är ju varje case eller varje ärende med 
ett barn som begår brott eller återfaller inte likt det andra men jag tänker att väldigt 
mycket kunskap inom området ökar socialsekreterarens handlingsutrymme väldigt 
mycket.” - Monica 

 
Johanssons (2007, s. 69) specialiseringsgrad visar således att specialisering inte enbart visar 
sig i en organisatorisk enhetsuppdelning. Specialiseringsgraden kan även utspela sig i form av 
standardknep som används i handläggningen för att göra den förenklad. Det kan således tänkas 
att behovet att öka specialiseringen går att härleda till behovet av att öka kunskapen om 
målgruppen och utgör en grund för att utveckla standardknep i handläggningen. 
 
Socialsekreterare Kajsa jobbar inom den socialförvaltning som har en enskild enhet för 
ungdomar i kriminalitet. I följande citat belyser Kajsa vikten av att hänga med i utvecklingen 
och få ny kunskap om målgruppen i syfte att öka sitt handlingsutrymme och möta individens 
behov. 
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“För att öka sitt handlingsutrymme är ju att dels hela tiden lära sig nytt, att veta vad 
andra instanser gör och vad gör skolan, vad händer i omvärlden, vem kan jag ringa om 
jag är osäker.” - Kajsa 

 
Likt Monica belyser Kajsa uttryckligen hur ökad kunskap ger en upplevelse av ökat 
handlingsutrymme. Vidare i intervjun resonerar även Kajsa kring att en ökad specialisering 
skapar förutsättningar för ökad kunskap, då fokus läggs på en målgrupps behov istället för flera. 
I relation till detta belyser tidigare forskning att socialsekreterare behöver bredare kunskap om 
vilka insatser som motsvarar de varierade behoven hos målgruppen (Åström, Jergeby, 
Andershed & Tengström, 2013, s. 635). Till skillnad från Johansson (2007, s. 69) framkommer 
inte att socialsekreterarna upplever att specialiseringsgraden medför risk för att klienter 
hanteras som en homogen grupp. 
 
Socialsekreterarnas citat kommer som ett nästa steg att analyseras och förstås med hjälp av ett 
top-down och bottom-up perspektiv. Tidigare forskning i denna studie bekräftar att svensk 
socialtjänst är präglad av specialisering, dock belyses en brist på kunskap om hur en ökad 
specialisering påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme (Grell, Blom & Ahmadi 2021, s. 
289). Standardknepen som återfinns i den ”jämförandeprocess” som Freja beskriver och att 
“hitta sina vägar” som Monica beskriver kan med hjälp av ett bottom-up perspektiv indikera att 
socialsekreterarna framträder som policy makers i enlighet med Lipskys (2010, s. 13) 
beskrivning. De standardknep eller rutiner som nämns i ovanstående citat från Freja och Monica 
förklaras ingå i deras vardagliga arbete, vilket pekar på ett bottom-up perspektiv. Motsatsen 
hade varit om dessa knep och rutiner skapades från chefer och ledare högre upp i hierarkin. För 
att ytterligare exemplifiera hur policy enligt Lipsky (2010, s. 13) skapas i gräsrotsbyråkratens 
vardagliga arbete och dess koppling till specialiseringsgraden kommer här ännu ett citat. 
 

”Då skapade vi en grupp därifrån och bara det tänker jag är en är liksom visar på att 
man har ganska mycket handlingsutrymme som socialsekreterare själv att den här 
gruppen finns det ett stort behov av som vi behöver hjälpa och låt oss dela kunskap och 
få mer kunskap av varandra. Vi ser ett behov och sen lyfter vi upp det och sen brukar 
majoriteten av gångerna dom där uppe inte säga nej.” - Monica 

 
I detta citat förklarar Monica hur hon tillsammans med sina kollegor skapade en specialiserad 
grupp inriktad på barn och ungdomar som begår brott eller som riskerar att återfalla i brott. 
Monica förklarar att gruppen skapades i syfte att dela kunskap och upprätta fungerande rutiner 
för att uppnå målgruppens behov. Citatet indikerar att genom att dela kunskap och skapa rutiner 
togs första steget att öka specialiseringsgraden. Ett bottom-up perspektiv skildras då Monica 
beskriver att socialsekreterarna själva var initiativtagare till bildandet av denna grupp. Bottom-
up perspektivet möts av ett top-down perspektiv utifrån att de behöver chefens godkännande. 
Chefen kan i det här fallet liknas vid Lipskys (2010, 18) beskrivning av ”managers” som utgör 
detta top-down perspektiv. Mötet mellan dessa perspektiv resulterar i upplevelsen av ett stort 
handlingsutrymme. Dels i att skapa gruppen då Monica förklarar att “de där uppe inte brukar 
säga nej”, samt dels i upplevelsen av ett stort handlingsutrymme visas även i att 
socialsekreterarna inom gruppen får möjligheten och förtroendet att dela kunskap med varandra 



Holmgren & Malmsten 

 
 

26 

i syfte att öka kunskapen om målgruppens behov. Denna kunskap kan relateras till vad 
Johansson (2007, s. 68) säger om kunskap kring klientens natur, som i sig initierats av en ökad 
specialisering. Sammanfattningsvis leder detta tillbaka till där vi började, att socialsekreterare 
ser ett behov av att öka sin specialiseringsgrad. Resultatet och analysen visar att detta behov är 
sammankopplat med upplevelsen av att en ökad specialisering bidrar till en ökad kunskap, som 
i sin tur påverkar handlingsutrymmet. I enlighet med Lipskys (2010, s. 13) beskrivning kan 
socialsekreterarna ses som policy makers, då rutiner gällande målgruppens behov skapas genom 
jämförande processer och kunskapsdelande i det vardagliga arbetet. 
 
6.3 Avståndet i klientrelationen påverkar handlingsutrymmet 
I detta tema används Johansson (2007, s. 76–77) begrepp närhet och varaktighet för att belysa 
vad Johansson kallar för dimensionen avstånd i klientrelationen. Jämfört med föregående teman 
lägger detta tema större vikt vid klientrelationen. Temat visar att socialsekreterares upplevelse 
av klientrelationen blir väsentligt för att besvara studiens syfte. Temat visar hur avståndet i 
klientrelationen säger något om det handlingsutrymme socialsekreterarna har att samla in 
underlag till risk- och behovsbedömningen under utredningstiden. Johanssons (2007, s. 80) 
teori lägger stor vikt vid ett organisatoriskt perspektiv på relationen mellan gräsrotsbyråkraten 
och klienten. Genomgående i det empiriska materialet gick det att utläsa en skillnad i hur 
socialsekreterarna diskuterade närhet och varaktighet i relation till sitt handlingsutrymme att 
tillgodose det individuella behovet i risk- och behovsbedömningar. Hur handlingsutrymmet 
påverkas utifrån närhet diskuterades främst i relation till barnet eller ungdomens och familjens 
egen vilja. Medan varaktighet beskrevs utifrån det organisatoriska sammanhangets påverkan 
på handlingsutrymmet. Utifrån vår abduktiva metod ansågs det viktigt att även belysa 
Johanssons (2007, s. 77) aspekt gällande närhet då den visade sig vara framträdande i 
socialsekreterarnas upplevelser. 
6.3.1 Närhet 
I första temat 6:1, visades att socialsekreterarna upplever sig ha ett stort handlingsutrymme vad 
gäller upplägget av utredningen. Utifrån socialsekreterarnas beskrivning av denna upplevelse 
har även det som Johansson (2007, s.76) benämner som närhet i klientrelationen identifierats. 
De aspekter som Johansson (2007, s.76) menar definierar närhet i klientrelationen, om ett möte 
hålls fysiskt, digitalt eller över telefon återfinns i följande citat med socialsekreterare Johannes. 
 

“I det genomsnittliga fallet så är det liksom super easy, jag frågar dem hur dem skulle 
vilja ha det här. Om vi tar det lättast på telefon, då tar vi det via telefon. Eller om 
ungdomen vill gärna sitta ansikte mot ansikte, kom ner då eller som kommer vi hem till 
dig. Vi har väldigt stort handlingsutrymme i det också, det är ju en viktig del i den 
produkt vi levererar.” - Johannes 

 
I det ovanstående citatet från Johannes beskrivs klientkontakten i utredningsupplägget som en 
viktig del av den produkt som levereras. Produkten i det här fallet är den risk- och 
behovsbedömning som utredningen mynnar ut i. Socialsekreterarnas möjlighet att som 
Johansson (2007, s. 76) beskriver det, minska avståndet genom att öka närheten och 
varaktigheten i klientrelationen blir ett analyserbart sätt att titta på vad som påverkar 
socialsekreterares handlingsutrymme att göra risk- och behovsbedömningar.  I det följande 



Holmgren & Malmsten 

 
 

27 

citatet från socialsekreterare Maja indikeras barnets eller den unges delaktighet i 
utredningsupplägget och dess påverkan på handlingsutrymmet i risk- och 
behovsbedömningarna utifrån minskad närhet. 

“Jag upplever att jag har en väldigt stor handlingsfrihet i mötet med familjen men också 
i planerandet av själva processen. Om en ungdom eller barn säger “nej men jag vill 
inte”, kan vi ju aldrig tvinga dem att komma. Vi kan heller inte tvinga ett barn att komma 
om föräldrarna säger “nej vi vill inte”. Då får man göra en bedömning utifrån det 
föräldrarna sagt utifrån uppfattningen av föräldrarna. Men där kan det absolut vara så 
att det finns mer att önska men att det inte gått att göra på något annat sätt för att det 
inte går att träffa dem.” - Maja 

Då Maja i ovanstående citat beskriver att om hon inte kan prata med ungdomen direkt kan ett 
ökat avstånd i enlighet med Johanssons (2007 s. 76–77) beskrivning identifieras. Ett avstånd 
kan i sin tur enligt Johansson tänkas minska handlingsutrymmet eller möjligheten att se det 
individuella behovet i risk- och behovsbedömningarna. Detta kan bekräftas av att Maja 
beskriver att informationen ges i andra hand av föräldrarna. I följande citat från Marit preciseras 
detta uttryckligen då hon resonerar kring konsekvenserna av att ett möte inte hålls fysiskt. 
 

“Man kan se effekter på möjligheten att se det individuella behovet. Det kan sluta med 
att det blir en annan bedömning.” - Marit 

 
Tidigare forskning belyser behovet av att se individuella skillnader mellan klienterna och pekar 
på utmaningar utifrån organisatoriska begränsningar (Ginner Hau & Smedler, 2011, s. 95). 
Utifrån Johanssons (2007, s. 76) begrepp närhet kan upplevelsen av handlingsutrymmet att 
tillgodose det individuella behovet i risk- och behovsbedömningen påverkas av barnet eller den 
unges delaktighet. Till skillnad från Johanssons (2007, s. 76) teori och ovanstående tidigare 
forskning går närhetens påverkan som socialsekreterarna beskriver inte att härleda till det 
organisatoriska sammanhanget. Detta blir tydligt genom att analysera citaten med hjälp av ett 
top-down och bottom-up perspektiv. I det första och andra citatet från socialsekreterare 
Johannes och Maja speglas upplevelsen av ett stort handlingsutrymme att bestämma 
utredningsupplägget. Handlingsutrymmet att bestämma utredningsupplägget kan i enlighet 
med Lipskys (2010, s. 13) beskrivning av policy maker spegla ett bottom-up perspektiv. Sett 
utifrån ett organisatoriskt sammanhang ges således socialsekreterarna ett stort 
handlingsutrymme att möjliggöra närhet i klientrelationen. Ett top-down perspektiv har inte 
identifierats i ovanstående citat. Detta då socialsekreterarnas handlingsutrymme i enlighet med 
Lipskys (2010, s. 18) beskrivning inte har visat sig påverkats av bestämmelser högre upp i den 
hierarkiska ordningen i organisationen. Citaten från Johannes och Maja indikerar att trots att 
barnets eller den unge kan påverka handlingsutrymmet är upplevelsen fortfarande att 
socialsekreterarna har ett stort handlingsutrymme i utredningsupplägget. Denna upplevelse 
indikerar likt tema 6:1 ett bottom-up perspektiv samt Johanssons (2007, s. 63) dimension av 
grad av regelbundenhet. Graden av regelbundenheten tar utifrån Johansson (2007, s. 63) 
beskrivning form i det som tyder på ramstyrning och flexibilitet. Det relateras i sin tur till hur 
Lipsky (2010, s. 18–23) beskriver policy makers, i detta fall utifrån den möjlighet 
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socialsekreterarna har att göra individ- och situationsanpassningar och på så sätt skapa policy 
kring närhet i klientrelationen. Möjligheten till detta speglar att sett utifrån det organisatoriska 
sammanhanget ges socialsekreterarna handlingsutrymmet att möjliggöra närhet i 
klientrelationen. För att tillgodose klientens individualitet i bedömningar genom att erbjuda 
fysiska möten och göra anpassningar efter individen. 
 
6.3.2 Varaktighet 
Klientens möjlighet att träffa samma handläggare är enligt Johansson (2007, s. 77) ett mått på 
varaktighet något som visade sig vara en återkommande aspekt i socialsekreterarnas upplevelse 
av sitt handlingsutrymme. Detta exemplifieras i följande citat med socialsekreterare Monica. 
 

“Det tror jag. Det är väl lite därför som vi har jourdagar, som jag har idag. Att det som 
kommer in den dagen om det kommer in ett ärende om ett barn som har begått brott så 
får jag det ärendet, möter upp familjen finns alltid med och sen möter upp familjen 
dagen efter. Jag tror att det är väldigt viktigt och att vi har sett ett behov av att man inte 
kan byta handläggare hela tiden.” - Monica 

 
I detta första citat beskrivs hur Monica och kollegorna har sett ett behov av att inte byta 
handläggare och i ett försök att uppnå detta upprättas ”jourdagar”. Monica förklarar att 
en ”jourdag” innebär ett ansvar för de nya ärenden som kommer in den dagen och som behöver 
hanteras akut. Monica förklarar att målet är att den socialsekreterare som möter upp familjen 
den dagen, även ska bli ansvarig handläggare och på så sätt ha en fortsatt kontakt med familjen. 
Upprättandet av ”jourdagar” kan således i enlighet med Johansson (2007, s. 77) ses som ett 
organisatoriskt försök till att minska avståndet i klientrelationen genom att bibehålla 
varaktighet. I följande citat med Maja exemplifieras återigen varaktighet utifrån att klienten ska 
få tillgång till samma handläggare under utredningstiden. 
 

“Under utredningstiden så är det 99% av tiden att man har samma handläggare. Men 
sen blir det däremot ett byte om det går till insats eller någon form av stödinsats, då har 
vi en annan grupp som träder in som är resursgruppen som sen följer upp insatsen. Så 
där blir det ett byte av handläggare. Så det som blir med den här uppdelningen i xx 
kommun är ju att de utredningar som först kommer in och sen leder till någon form av 
stöd så har det gått genom tre olika grupper, plus då kanske familjebehandlare eller 
vad det nu blir för stöd. Så där blir det många involverad.” 
-Maja 

 
Utöver att belysa vikten av varaktighet lyfter även socialsekreterare Maja i det ovanstående 
citatet en begränsning i handlingsutrymmet att bibehålla varaktighet i klientrelationen. En 
begränsning som hör samman med förvaltningens organisering och som påverkar det direkta 
klientarbetet. Grell, Blom och Ahmadi (2021, s. 289) skriver i tidigare forskning om den 
bristande kunskap som finns gällande organisationsstrukturens påverkan på det direkta 
klientarbetet. Detta undertema bidrar till denna kunskap genom att peka på socialsekreterares 
upplevelse kring vissa organisatoriska förutsättningar och begränsningar i sitt 
handlingsutrymme att bibehålla varaktighet i klientrelationen. Det i sin tur skapar 
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förutsättningar för möjligheten att tillgodose det individuella behovet i risk- och 
behovsbedömningarna. Till hjälp för att förstå hur denna upplevelse av hur handlingsutrymmet 
skapas och även påverkas av varaktigheten utifrån det organisatoriska sammanhanget används 
även här ett top-down och bottom up perspektiv. I citatet från Maja indikeras utifrån Lipskys 
(2010, s.18) beskrivning ett top-down perspektiv. Detta då handlingsutrymmet att bibehålla 
varaktigheten i klientrelationen visades påverkas av organisationsstrukturen. Som förklarats 
under tema 6.2 har två av tre kommuner denna uppdelning som Maja beskriver, bestående av 
separata mottagning-, utredning- och uppföljningsenheter. Denna organisationsstruktur är ett 
beslut som tas högre upp i den hierarkiska ordningen av personer som enligt Lipsky (2010, s. 
18) kallas för ”managers”. Därav indikeras ett top-down perspektiv. I den tredje kommunen 
representerad av socialsekreterare Kajsa återfinns en annan typ av organisering då Kajsa 
beskriver att socialsekreterarna kan vara med från förhandsbedömningen fram till avslutad 
insats under uppföljning. Kajsa beskriver tanken bakom socialförvaltningens organisering i den 
kommun där hon arbetar när hon säger följande: 
 

“Hela principen var att vi skulle ha kontinuitet. Att man inte ska byta handläggare att 
det liksom ska vara ett stöd för familjer att det är en och samma.” - Kajsa 

 
I detta citat indikeras återigen ett top-down perspektiv utifrån att socialförvaltningens 
organisationsstruktur bestäms högre upp i den hierarkiska ordningen, av chefer som Lipsky 
(2010, s. 18) benämner som ”managers”. Skillnaden är att den organisering som Kajsa beskriver 
inte begränsar handlingsutrymmet att bibehålla varaktigheten. Detta bidrar till att ytterligare 
besvara den brist på kunskap som tidigare forskning belyser kring organisationsstrukturens 
påverkan på socialsekreterares handlingsutrymme (Grell, Blom & Ahmadi 2021, s. 289). 
 
Sammanfattningsvis kan det tänkas att de förutsättningar och begränsningar som 
socialsekreterarna beskriver går att härleda till det organisatoriska sammanhanget. De 
ovanstående citaten indikerar att handlingsutrymmet att tillgodose det individuella behovet i 
risk- och behovsbedömningar påverkas av möjligheten att bibehålla varaktighet i 
klientrelationen. I varaktigheten som undertema framkommer inte ett bottom-up perspektiv. 
Istället återfinns endast ett top-down perspektiv, vilket medför att socialsekreterarna inte 
framträder som policy makers. Framträdande blir istället den organisationsstruktur utifrån valet 
av enhetsuppdelning som beslutas högre upp i hierarkin. I citaten framkommer inte att detta är 
något som socialsekreterarna själva kan situationsanpassa. 

7. Diskussion 
I följande avsnitt förs en diskussion om studiens resultat och analys. Studiens teoretiska 
ramverk används för att strukturera respektive tema och har således en framträdande roll i 
besvarandet av syfte och frågeställningar. Vi anser därför att det är av vikt att diskutera 
resultaten i ljuset av det teoretiska ramverket. Utöver det diskuteras även resultatet i ljuset av 
tidigare forskning. En diskussion förs kring vad denna studie kan tänkas bidra med till detta 
forskningsområde samt hur vidare forskning kan föras. Innan det presenteras en summering och 
diskussion av studiens resultat och analys. 
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7.1 Summering 
Syftet med denna undersökning är att genom en intervjustudie undersöka socialsekreterares 
upplevelse av vad som påverkar deras handlingsutrymme i att utreda och bedöma risk och 
behov för barn och unga som riskerar att begå eller återfalla i brott. I studiens 
problemformulering belyses utmaningar för socialsekreterare att utföra “kvalificerade 
riskbedömningar” som förklaras påverkas av organisatoriska utmaningar (Ginner Hau & 
Smedler, 2011, s. 95) Med hjälp av Johanssons (2007, s. 62) tre begrepp grad av 
regelbundenhet, specialiseringsgrad och avstånd riktas ljuset till vad i det organisatoriska 
sammanhanget som visade sig påverka handlingsutrymmet. Ett top-down och bottom-up 
perspektiv användes för att analysera och förstå hur socialsekreterarnas upplevda 
handlingsutrymme skapas då dessa perspektiv möts. Detta möte visade på upplevelsen av ett 
stort handlingsutrymme i utredningsutförandet som i enlighet med Lipskys (2010, s.13) 
beskrivning kan tänkas relatera till att socialsekreterarna framträdde som policy makers. Genom 
tillämpningen av Lipskys (2010, s. 13, 18) perspektiv tydliggjordes det gemensamma i av vad 
socialsekreterarna beskriver påverkar handlingsutrymmet. Socialsekreterarnas framträdande 
som policy makers kan användas som ett redskap för att jämföra begreppen med varandra men 
även se hur de samspelar. Detta bidrar till att besvara hur:et i syftet och frågeställningarna om 
vad socialsekreterarna beskriver påverkar handlingsutrymmet. 
 
I det första temat som visar hur graden av regelbundenhet påverkar handlingsutrymmet 
framträder socialsekreterarna som policy makers då de har förtroendet av ledningen att välja 
samtalsmetoder i utredningsutförandet. Detta förtroende visade sig utgå från en grad av  
regelbundenhet byggt på ramstyrning (Johansson, 2007, s. 63). I det andra temat visades att 
specialiseringsgraden påverkade handlingsutrymmet genom behovet av att öka kunskapen om 
målgruppen. Här framträder socialsekreterarna som policy makers som ett resultat av ökad 
specialisering. Eftersom specialiseringen möjliggör ett handlingsutrymme för 
socialsekreterarna att utveckla och komma fram till fungerande rutiner i utredningsutförandet. 
Detta genom användandet av vad Johansson (2007, s. 69) kallar för standardknep i 
handläggningen som syftar till att tillgodose klientens behov. I det tredje och sista temat visades 
att avståndet påverkar socialsekreterarnas handlingsutrymme i risk- och behovsbedömningen. 
Då möjligheten att bibehålla närhet och varaktighet i klientrelationen visades påverka 
möjligheten att tillgodose det individuella behovet. Socialsekreterarna framträder som policy 
makers genom att hitta ett sätt att samarbeta med barnet eller ungdomen och dess familj. Likt 
det första temat speglar detta en grad av regelbundenhet utifrån ramstyrning genom ett 
handlingsutrymme byggt på förtroende. Anledningen till detta är att sett utifrån det 
organisatoriska sammanhanget i respektive socialförvaltning ges socialsekreterarna ett 
handlingsutrymme att göra situationsanpassningar. Analyserandet av socialsekreterarnas 
upplevda handlingsutrymme att bibehålla varaktighet kunde ett top-down perspektiv urskiljas. 
Detta top-down perspektiv möttes inte av ett bottom-up perspektiv och socialsekreterarna 
framträdde därför inte som policy makers. I detta undertema visas hur det organisatoriska 
sammanhanget utifrån socialförvaltningens organisationsstruktur, som bestäms högre upp i den 
hierarkiska ordningen, kan begränsa möjligheten att bibehålla varaktighet. 
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Gemensamt för respektive tema är att socialsekreterarnas upplevelse av vad som påverkar 
handlingsutrymmet att utreda och bedöma målgruppens behov kan tänkas relateras till huruvida 
socialsekreterarna framträder som policy makers eller inte. Johanssons (2007, s. 62) tre 
teoretiska begrepp som uttrycks av socialsekreterare inom respektive socialförvaltning kan 
enskilt och tillsammans analyseras för att visa på detta framträdande. 
 
7.2 Teoridiskussion 
I följande avsnitt kommer resultatet och analysen att ytterligare diskuteras utifrån vårt valda 
teoretiska ramverk. I tidigare forskning framkom det organisatoriska sammanhanget som en 
viktig del som visade sig påverka socialsekreterares handlingsutrymme i att utreda och göra 
risk- och behovsbedömningar. Av den anledningen ansågs studiens teoretiska ramverk 
passande då Johanssons (2007, s. 62) begrepp talar om det organisatoriska sammanhanget, 
vilket i det här fallet består av respektive socialförvaltning. Vi vill vara transparanta med att ett 
top-down och bottom-up perspektiv har gått att urskilja i Lipskys teoretiska ramverk utifrån 
sättet han beskriver gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme som policy maker. Dessa begrepp 
är således inte begrepp som Lipsky (2010) själv uttryckligen benämner i sin bok. Trots detta 
finns ett flertal studier som likt oss använder och urskiljer dessa två begrepp med hänvisning 
till Lipskys (2010) bok Street-Level Bureaucracy. 
 
Johansson (2007, s. 62) förklarar att dimensionerna, regelbundenhet, specialiseringsgrad och 
avstånd skapar ramar för klientrelationen och påverkar gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme 
i handläggningen. En viktig del att belysa är att Johansson (2007, s. 80–82) förklarar att i hans 
teori läggs stort fokus på klientrelationen utifrån det organisatoriska sammanhanget. I denna 
studies resultat blir klientrelationen mest framträdande under det sista temat då avståndet i 
klientrelationen analyseras. Det kan framstå som förvirrande att klientrelationen inte 
framkommer lika tydligt i resterande teman. Här är det viktigt att belysa att respektive tema 
färgas av klientrelationen men det framkommer inte uttryckligen i de två första teman. Då 
graden av regelbundenhet och specialiseringsgrad analyserats framträder klientrelationen då 
socialsekreterarna diskuterar handlingsutrymmet i utredningsutförandet. Den största delen av 
utredningsutförandet består av den process där socialsekreterarna genom samtal med klienten 
samlar in underlag till risk- och behovsbedömningen (Kunskapsguiden, 2021). I enlighet med 
Johansson (2007, s. 82) talar detta för att det som främst utmärker gräsrotsbyråkrater är den 
kontakt som de har med klienten. 
 
7.2.1 Teoridiskussion i relation till studiens metod 
Då studiens syfte är att förstå socialsekreterarnas upplevda handlingsutrymme utifrån 
Johansson (2007, s. 62) tre teoretiska begrepp, kan det innebära en begränsning av förståelsen 
av socialsekreterarnas livsvärld. I enlighet med hur Lundin (2008, s. 3) beskriver livsvärld 
utifrån den hermeneutiska ansatsen innebär det i denna studie hela socialsekreterarnas 
upplevelse av sitt handlingsutrymme. I relation till det organisatoriska sammanhanget inom de 
socialförvaltningar där de arbetar. Begränsningen ligger således i att deras upplevelser tolkas 
utifrån Johanssons (2007, s. 62) begrepp grad av regelbundenhet, specialiseringsgrad och 
avstånd, vilket medför risken att upplevelser som går utanför dessa begrepp utesluts. Viktigt att 
tillägga är att studiens abduktiva metod har varit till hjälp. Till att börja med plockades två av 
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Johanssons (2007, s. 62) beskrivna dimensioner, teoretiska begrepp, bort då det under 
kodningsprocessen blev tydligt att dessa inte innefattades i socialsekreterarnas upplevelser. 
Som tidigare presenteras kunde vi även induktivt utläsa koder som framkom i citaten, som 
visades samspela med Johansson (2007) och Lipskys (2010) teoretiska ramverk. De induktivt 
framtagna koderna kunskap, förtroende och delaktighet visade sig vara viktiga för att i resultatet 
förtydliga huruvida socialsekreterarna framträdde som policy makers eller inte. Om valet hade 
gjorts att fullt ut arbeta induktivt och därför inte utgå från studiens teoretiska ramverk i 
utformningen av syfte och frågeställningar hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Kanske 
hade större fokus legat på den professionellas, det vill säga socialsekreterarens egen kompetens 
och utbildning. Dock framkom inte detta som ett övergripande tema utifrån socialsekreterarnas 
upplevelser. Frågan är också om det då fortfarande hade bidragit till att fylla ett 
forskningsglapp. Johanssons (2007, s. 62) begrepp i kombination med Lipskys (2010, s. 13, 18) 
beskrivning av gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme som policy maker, visades kunna 
användas för att besvara ett forskningsglapp i relation till det organisatoriska sammanhanget. 
Av den anledningen ansågs det vara av vikt att utforma studien efter det valda teoretiska 
ramverket. Med annan teori som exempelvis riktar fokus på interaktionen mellan klienten och 
den professionelle hade studien fångat ett annat resultat som istället belyser samtalet mer 
detaljerat. En sådan typ av studie hade utöver intervjuer med socialsekreterare troligen 
efterfrågat intervjuer med barnet eller den unge. 
 
Utformningen av intervjufrågorna skapar förutsättningar för att intervjupersonerna ska resonera 
fritt och bidrar således till möjligheten att i enlighet med den hermeneutiska ansatsen fånga och 
tolka socialsekreterarnas livsvärld (Lundin, 2008, s. 3). I en av intervjufrågorna användes dock 
Johanssons begrepp avstånd i syfte att se socialsekreterarnas handlingsutrymme i 
klientrelationen. Det skulle kunna argumenteras för att detta kan bidra till att vinkla och leda in 
intervjupersonernas svar till att spegla vår förförståelse. Dock ansågs det av vikt eftersom det 
är kontakten med klienten som till största del utmärker gräsrotsbyråkraten (Johansson, 2007, s. 
82). Även denna fråga var öppet ställd och gav socialsekreterarna möjligheten att resonera fritt 
kring sitt handlingsutrymme. Intressant är även att utöver denna fråga tenderade 
intervjupersonerna genomgående att återkomma till att diskutera närhet och varaktighet i 
klientrelationen när de resonerade kring sitt handlingsutrymme. Detta bekräftar vad Johansson 
(2007, s. 82) säger kring att kontakten med klienten är det som utmärker gräsrotsbyråkraten. 
 
Slutligen skulle det kunna argumenteras för att ett top-down och bottom-up perspektiv bidrar 
till att fånga den helhetsupplevelse som den hermeneutiska ansatsen betonar är av vikt (Kvale 
& Brinkmann, 2014, s. 252). Under föregående avsnitt 7.1 framkommer att det avgörande i 
socialsekreterarnas upplevelse av vad som påverkar deras handlingsutrymme är om de 
framträder som policy makers eller inte. Utifrån detta kan benämningen policy maker användas 
som ett verktyg för att jämföra begreppen med varandra men även se hur de samspelar. Utifrån 
detta utgör Johanssons (2007, s. 62) begrepp de enskilda delarna som var för sig användes för 
att tolka och förstå vad som visades påverka socialsekreterarnas handlingsutrymme. Detta 
speglar den meningsskapande process som enligt hermeneutiken sker i analysen genom en 
pendelrörelse mellan del och helhet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 252). 
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7.3 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Som framkommer i problemformuleringen har tidigare forskning hjälpt till att rama in vad 
denna studie kunskapsmässigt kan bidra med till det redan befintliga forskningsområdet. Det 
första temat samspelar med eller hjälper till att vidareutveckla Tärnfalks och Alms (2021, s. 21) 
studie som visar att socialsekreterares handlingsutrymme begränsas av överordnade 
institutioner, samt att socialsekreterare är rädda för att ta fel beslut. Att socialsekreterarna i 
Tärnfalks och Alms (2021, s. 21–22) studie upplever sig vara rädda för att ta fel beslut skulle 
kunna innebära att de inte upplever ett förtroende från sin ledning, vilket kan indikera ett top-
down perspektiv med detaljreglering och en strikt tillämpning av de regler och riktlinjer som 
implementerats av överordnade institutioner eller chefer högre upp i hierarkin. Dessa resultat 
skiljer sig från socialsekreterarnas upplevelse i denna studie, då socialsekreterarna som 
intervjuats upplever ett förtroende för att göra självständiga bedömningar. Närmare bestämt kan 
det tänkas som att citaten indikerar att förtroende kan ses som en förutsättning för att 
överhuvudtaget kunna utföra risk- och behovsbedömningarna. 
 
Det andra temat indikerar att socialsekreterarna uttrycker ett behov av att öka kunskapen om 
målgruppen i syfte att tillgodose det enskilda barnet eller den unges behov. Detta tema bidrar 
således till att peka på den bristande kunskap som Grell, Blom och Ahmadi (2021, s. 289) 
belyser gällande specialiseringens påverkan på socialsekreterares handlingsutrymme. 
Resultatet visar att kunskapsdelande underlättas av någon form av specialisering. Kunskapen 
framstår som av vikt för att kunna tillgodose barnet eller den unges behov i risk- och 
behovsbedömningen. Utmaningar att tillgodose det individuella behovet i risk- och 
behovsbedömningarna framkommer i tidigare forskning av Ginner Hau och Smedler (2011, s. 
87). Det tredje temat indikerade att socialsekreterarnas handlingsutrymme att tillgodose det 
individuella behovet i risk- och behovsbedömningarna påverkas av avståndet i klientrelationen. 
 
Resultatet i tidigare forskning jämfört med denna studies resultat gällande mötet mellan ett top-
down och bottom-up perspektiv indikerar stora skillnader. Ponnert och Svensson (2016, s. 586) 
pekar i sin studie på att socialsekreterares professionella handlingsutrymme har påverkats på 
grund av ökade organisatoriska krav på standardisering. Denna standardisering handlar bland 
annat om ökat krav på användandet av standardiserade bedömningsmetoder som 
implementerats och påtvingats uppifrån och ner genom politiska riktlinjer. Detta påtvingande 
uppifrån och ner indikerar ett top-down perspektiv. Även Skillmark och Oscarsson (2020, s. 
265) belyser i enlighet med Ponnert och Svensson (2016, s. 586) ett ökat krav på rationalitet 
och effektivitet genom användandet av standardiserande bedömningsmetoder i det sociala 
arbetets praxis. Analysen av socialsekreterarnas upplevelse av sitt handlingsutrymme i denna 
studie visar inte detta krav på användandet av standardiserade bedömningsmetoder. Istället 
visar respektive tema, bortsett från 6.3.2 (varaktighet), att socialsekreterarna i enlighet med vad 
Lipskys (2010, s. 13) beskriver framträder som policy makers vilket går att se som  ett bottom-
up perspektiv. Framträdande i citaten är en grad av regelbundenhet utifrån ramstyrning och 
upplevelse av att få förtroende att ta beslut. Under rubrik 6.1 visas att socialsekreterare Freja 
har förtroendet att ta fram egna bedömningsmetoder. Här återfinns varken krav på att använda 
en specifik standardiserad bedömningsmetod eller krav på att använda det generellt. I tidigare 
forskning förklaras SAVRY vara en användbar standardiserad bedömningsmetod (SBU, 2019, 
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s. 102). Den associeras med högre kvalitet i utredningar om barn och unga som begått brott 
jämfört med utredningar utförda utan ett standardiserat bedömningsinstrument (SBU, 2019, s. 
102). Studiens empiriska material visar att socialsekreterarna är medvetna om att SAVRY finns 
men de beskriver inte någon nationell eller lokal riktlinje om användandet av det. I jämförelse 
med tidigare forskning återfinns här en markant skillnad då socialsekreterarna inte beskriver 
organisatoriska krav på ökad användning av standardiserade bedömningsmetoder (Ponnert & 
Svensson, 2016, s. 586). Viktigt att tillägga är att studierna i tidigare forskning har ett annat 
empiriskt material som utgångspunkt. En viktig skillnad i det empiriska materialet är att denna 
studie riktar sig till en särskild målgrupp, barn och unga som riskerar att begå eller återfalla i 
brott. Resultatet från denna studie säger således något om just denna målgrupp utifrån det 
handlingsutrymme som socialsekreterarna beskriver i friheten att välja utredningsupplägg. 
Denna frihet kan tänkas hänga samman med det behov som socialsekreterare Monica uttrycker 
under rubrik 6.2, att det fanns en avsaknad av kunskap kring målgruppens behov. För att öka 
denna kunskap bildades en specialiserad grupp för att tillsammans ta fram fungerande rutiner i 
handläggningen i syfte att tillgodose målgruppens behov. Lokala riktlinjer kring användandet 
av standardiserade bedömningsmetoder kan ses som en sådan rutin som Monica och kollegorna 
efterfrågar. Avgörande för om socialsekreterarna framträder som policy makers kan således 
tänkas vara hur kunskapsnivån ser ut inom socialförvaltningen kring en viss specifik målgrupp. 
Detta då det skapar förutsättningar för vilket handlingsutrymme som socialsekreterarna ges att 
själva göra situationsanpassade bedömningar (Johansson, 2007, s. 63). 
 
7.4 Diskussion kring implikationer för forskning och praktik 
Det är gräsrotsbyråkraten, i det här fallet socialsekreteraren, som möter klienten och som samlar 
in underlaget för en risk- och behovsbedömning. Deras upplevelser är således betydelsefulla 
för att kunna förbättra risk- och behovsbedömningarna. Förhoppningen är att denna studie har 
bidragit till att rama in och uppmärksamma det organisatoriska sammanhanget inom 
socialförvaltningar och har på så sätt lagt en grund för vidare forskning gällande organisatoriska 
förändringar som kan eller bör göras. Att se vad som påverkar handlingsutrymmet att göra risk- 
och behovsbedömningarna kan således ses som ett första steg mot att möjliggöra en förändring. 
Dessa tänkbara förändringar skulle i enlighet med studiens resultat innebära ramstyrning och 
förtroende som ger handlingsutrymme, en specialiseringsgrad som medför handlingsutrymme 
att öka kunskapen kring målgruppens behov samt en organisationsstruktur som medför närhet 
och varaktighet i klientrelationen. Det är förändringar som i enlighet med Lipskys (2010, s. 13) 
beskrivning skulle medföra möjligheten att socialsekreterarna kan framträda som policy 
makers. Viktigt att tillägga är att denna studie inte svarar på om dessa tänkbara organisatoriska 
förändringar faktiskt skulle ge framgång utifrån minskat återfall i brott och att färre barn och 
unga riskerar att begå brott, men socialsekreterarnas upplevelser av vad som påverkar 
handlingsutrymmet är ett första steg för att möjliggöra ett försök till en förändring. Målet med 
en organisatorisk förändring bör resultera i risk- och behovsbedömningar som mynnar ut i 
insatser som motverkar barns och ungas utveckling av eller återfall i ett brottsligt beteende. 
Detta mål stämmer med socialnämndens uppdrag enligt SoL 5 kap. 1§ (2001:453), att se till att 
barn och unga växer upp under goda och trygga förhållanden. Det blir även extra väsentligt 
med tanke på vad tidigare forskning säger om högt återfall i brott efter avslutad insats (Statens 
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institutionsstyrelse, 2011, s. 4) samt Brottsförebyggande rådets (2019, s. 8) statistik som visar 
på hög delaktighet i brott bland niondeklassare. 
 
Som ovan diskuterats har studien visat att socialsekreterares möjlighet att framträda som policy 
makers kan tänkas samspela med den kunskapsnivå som finns gällande den specifika 
målgruppen. Det skulle således vara intressant att framtida studier bedriver forskning om att 
jämföra hur kunskapsnivån ser ut inom socialförvaltningar om olika målgrupper och dess behov 
samt hur kunskapsnivån kan tänkas påverka risk- och behovsbedömningar i det sociala arbetets 
praktik inom socialförvaltningar. 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuförfrågan 
 
Uppsala universitet, 
Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 
Socionomprogrammet 
 
Till enhetschef xxxx kommun 
 
En förfrågan om deltagande i studie 
 
Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 
vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. I 
examensarbetet är syftet att undersöka socialsekreterares upplevelse av vad som påverkar 
deras handlingsutrymme i att utreda och bedöma risk och behov för barn och unga som begår 
brott, med ett särskilt fokus på det organisatoriska sammanhanget. Detta gör vi genom en 
kvalitativ intervjustudie. Vår förhoppning är att intervjua socialsekreterare från olika 
kommuner i region Uppsala och Stockholm som arbetar på myndighetssidan med utredning 
av barn och unga som begår brott. 
 
Du tillfrågas därför som enhetschef för utredning barn och familj i xx kommun om tillstånd 
till att genomföra intervjuer vid er enhet med 3-4 socialsekreterare. 
 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas, 
samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det insamlade materialet 
kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets gång. De 
inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett sådant sätt att de inte 
går att härleda till intervjupersonerna. 
 
Uppsala den 24 mars 2022 
 
Med vänliga hälsningar, 
Amanda Malmsten och Stina Holmgren 
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Bilaga 2 - Intervjuguide  
  
Informera om: 

• Deltagandet är frivilligt och intervjun kan när som helst utan 
särskild förklaring avbrytas. 

• Samtycke inhämtas skriftligt. 
• Vi spelar in samtalet med ljudupptagning och inte video. 
• Förvaringen av det insamlade materialet (ljudinspelning) kommer att vara på sådant sätt 

att endast vi och vår handledare kommer åt det under arbetets gång. 
-Materialet kommer inte lagras i någon molntjänst utan sparas på en lösenordskydda 
hårddisk som är krypterad. Materialet transkriberas, pseudonymiseras och presenteras 
på ett sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna. 
- Erbjuda att IP kan ta bort saker i intervjun 
- Erbjuda att IP kan få se transkriptionen när den är klar 

• Vi frågar intervjupersonen om hen har någon fråga/fundering till oss innan vi startar. 
 
Börjar med en presentation av intervjupersonen: 
 
Bakgrundsfrågor  

• Namn? Kön? Ålder? Pronomen? Titel? 
• Vad heter enheten/avdelningen som du arbetar på 
• Hur länge har du arbetat där? 
• Vilka typer av ärenden handläggs på enheten? 

-arbetar du/enheten med en specifik klientgrupp? 
• Har du vidareutbildning inom handläggning? 
• Hur många ärenden per månad utreder du som innefattar målgruppen barn och unga 

som begått eller riskerar att begå brott? 
• Finns det en samordnare eller liknande med högre delegation? (som tar specifika beslut) 

 
 
Frågor om det organisatoriska sammanhanget och handlingsutrymmet i risk och 
behovsbedömningar 
 

• Hur skulle du beskriva ditt handlingsutrymme att utreda och göra risk och 
behovsbedömningar för barn och unga som riskerar att begå och/eller återfalla i brott? 
 

• Skulle du kunna beskriva vad som ökar och/eller minskar ditt handlingsutrymme att 
utreda och göra risk och behovsbedömningar för barn och unga som riskerar att begå 
och/eller återfalla i brott? 

 
• Kan du beskriva vad du använder för stöd i dina bedömningar av barn och unga som 

riskerar att begå och/eller återfalla i brott? 
Följdfrågor 
- Använder du standardiserade bedömningsmetoder i ditt arbete? I så fall hur? 
- Finns det riktlinjer för ditt arbete? I så fall, hur använder du dem? Har du möjlighet att 

anpassa tolkningar och tillämpningar av dem till individuella situationer? I så fall, på 
vilket sätt? 
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• Hur ser ditt handlingsutrymme ut gällande att bedöma den individuella risken och 
behovet hos varje klient? 

Följdfrågor 
-vad är det som påverkar det tror du? 
 

• Kan du beskriva ditt handlingsutrymme att forma relationer till klienter som bygger på 
närhet och varaktighet? (Vi beskriver begreppen, utifrån Johanssons teori) 

  
Följdfrågor 
-Hur tror du att ditt handlingsutrymme att forma klientrelationer byggda på närhet och 
varaktighet påverkar dina bedömningar av barn och ungas risk att begå och/eller 
återfalla i brott? 
- Hur påverkar det möjligheten att se det individuella behovet? 

 
Ifall IP beskriver tidspress, hur påverkar det bedömningen? 

• Hur upplever du utredningstiden i förhållande till ditt handlingsutrymme och kvalitén på 
risk och behovsbedömningar? 
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Bilaga 3 – Kodningsschema 

 


